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Wybrane problemy zarzČdzania rozwojem górskich obszarów
migracyjnych na przykųadzie gmin poųudniowej czħƑci Polski
Streszczenie. W artykule zaprezentowano kluczowe problemy zarzČdzania rozwojem górskich
regionów migracyjnych. Poza ogólnČ charakterystykČ terenów klasyfikowanych jako obszary
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) przedstawiono opinie przedstawicieli
samorzČdów lokalnych 45 gmin górskich poųoǏonych na obszarze Karpat. Wskazano na
elementy majČce najwiħkszy wpųyw na potencjalny rozwój obszarów peryferyjnych, przy
jednoczesnym okreƑleniu czynników pogarszajČcych funkcjonowanie gmin i komfort Ǐycia
mieszkaŷców terenów górskich oraz ograniczajČcych rozwój tych terenów. W dalszej czħƑci
artykuųu przedstawiono model zagroǏeŷ wynikajČcych z konsekwencji procesów migracyjnych
zachodzČcych na przedmiotowym obszarze z uwzglħdnieniem czynników ekonomicznych,
spoųecznych i rolno-Ƒrodowiskowych.
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Wstħp
Gminy górskie poųoǏone w poųudniowej czħƑci Polski w paƑmie Karpat to obszary
o specyficznych uwarunkowaniach gospodarczych, demograficznych czy przyrodniczych. AnalizujČc problemy dotyczČce zarzČdzania rozwojem tych terenów, warto przybliǏyđ istotne cechy wyróǏniajČce gminy górskie wzglħdem jednostek terytorialnych
zlokalizowanych w regionach o charakterze nizinnym. OdrħbnoƑđ ta, poza oczywistym
odniesieniem do charakterystycznych elementów uksztaųtowania terenu, determinuje istotne róǏnice w ukųadzie przestrzennym czy infrastrukturalnym, co bezpoƑrednio
wpųywa na szanse rozwojowe tych jednostek, przekųadajČc siħ teǏ na komfort Ǐycia ich
mieszkaŷców. W opinii naukowców zajmujČcych siħ istotČ i kierunkiem przemian regionów górskich, jak teǏ praktyków zarzČdzania tymi obszarami (w postaci przedstawicieli jednostek samorzČdu terytorialnego), dominuje poglČd, wskazujČcy na koniecznoƑđ
uwzglħdnienia specyficznych cech charakteryzujČcych gminy poųoǏone w poųudniowej
czħƑci kraju w zakresie prowadzonej polityki prorozwojowej. Dotyczy to zarówno kwestii
ich bieǏČcego funkcjonowania, jak i wypracowania dalekosiħǏnej polityki rozwojowej
przeciwdziaųajČcej zjawiskom zwiČzanym z regresem gospodarczym czy depopulacjČ
tych terenów.
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Trzeba bowiem podkreƑliđ, iǏ tereny te peųniČ istotne funkcje spoųeczno-gospodarcze o znaczeniu ponadlokalnym, determinujČc wiele zjawisk oddziaųujČcych na regiony
oƑcienne. W literaturze tematu napotkađ moǏna na wskazania wielu swoistych usųug
o charakterze gospodarczym i Ƒrodowiskowym1, zwiČzanych z obecnoƑciČ obszarów
górskich na terenie Maųopolski, _lČska czy Podkarpacia2. WƑród funkcji realizowanych
przez te tereny na rzecz spoųeczeŷstwa wymienia siħ:
 gospodarczČ,
 demograficzno-kulturowČ,
 ekologicznČ.
StabilnoƑđ funkcjonowania obszarów górskich zaleǏna jest od harmonijnego wspóųdziaųania wymienionych czynników, przy czym za element stanowiČcy o podstawie
egzystencji osadników, podtrzymujČcy funkcjonowanie obszarów górskich i majČcy
charakter przeciwdziaųajČcy ich wyludnianiu uwaǏa siħ dominowanie funkcji ekonomicznych3.
Warto przy okazji wspomnieđ, iǏ zapóǍnienia rozwojowe tych obszarów zwiČzane
sČ z utrwaleniem siħ niekorzystnych struktur gospodarczych. Jest to w duǏej mierze
efektem wiħkszego udziaųu rolnictwa w gospodarce Pogórza Karpackiego i Karpat –
wedųug szacunków branǏa ta daje zatrudnienie 1/4 ogóųu pracujČcych4, co powoduje,
iǏ znaczČca czħƑđ tych podmiotów realizuje niemal wyųČcznie funkcje socjalne, prowadzČc model produkcji ekstensywnej gųównie o charakterze samozaopatrzeniowym5.
Brak moǏliwoƑci rozwojowych takich gospodarstw staje siħ z reguųy czynnikiem wypychajČcym dla kolejnego pokolenia, determinujČc tym samym procesy migracyjne.
Osoby w wieku produkcyjnym w obliczu znaczČcej nierównowagi na rynku pracy, zwiČzanej z dysparytetem dochodowym w rolnictwie wzglħdem innych dziaųów gospodarki,
podejmujČ czħsto decyzje wyjazdowe, co prowadzi do utrwalenia niekorzystnych tendencji demograficznych na przedmiotowych obszarach6.
CechČ charakterystycznČ wielu gmin górskich jest teǏ duǏe zróǏnicowanie wewnħtrzne. Objawia siħ ono wysokim poziomem zagospodarowania turystycznego na obszarze
o niskich parametrach rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnym, doƑđ powszechnie

1

W. Musiaų: Ekonomiczne i spoųeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich, IRWiR-PAN, Warszawa 2008, s. 145–150.
2
A. Czudec: Polityka wobec obszarów górskich – istota i kierunki zmian, [w:] Czynniki ksztaųtujČce
konkurencyjnoƑđ regionu górskiego (na przykųadzie polskich Karpat), A. Czudec (red.), Wydawnictwo
UR, Rzeszów 2010, s. 11-12.
3
B. Kutkowska: MoǏliwoƑci kreowania dochodów w gospodarstwach rolniczych poųoǏonych w rejonie
Sudetów, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocųawiu 1996 nr 294, s. 203.
4
E. Baran: Uwarunkowania wzrostu konkurencyjnoƑci rolnictwa obszarów górskich, Roczniki Nauk Rolniczych 2008, seria G, t. 95, nr 2, s. 84.
5
J. Zegar: Samozaopatrzeniowe gospodarstwa rolne a zrównowaǏony rozwój rolnictwa, [w:] Z badaŷ
nad rolnictwem spoųecznie zrównowaǏonym, J. Zegar (red.), IRWiR-PAN, Warszawa 2006, s. 114.
6
P. Cymanow: Ekonomiczne skutki migracji mųodzieǏy na obszarach wiejskich, Postħpy Nauk Rolniczych 2010, nr 556, s. 531–540.
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wystħpujČcym, zjawisku ubóstwa materialnego7. Zasadniczym wyznacznikiem trwaųoƑci rozwoju jest poprawa jakoƑci Ǐycia i wzrost dobrobytu ekonomicznego ludnoƑci8. W przypadku wspomnianej polaryzacji dochodów i konsumpcji zjawisko to ma
charakter zwiħkszajČcy migracjħ, ograniczajČc harmonijny rozwój regionu jako caųoƑci.
Redukcja marginalizacji spoųeczno-ekonomicznej wymagaųaby zatem podtrzymania
funkcji rolniczych w formie umoǏliwiajČcej rozwój dziedzin o wyǏszej dochodowoƑci9,
jak turystyka i rekreacja czy gospodarka leƑna, co z jednej strony zwiħkszyųoby szansħ
na pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania wielu mųodych – migrujČcych
do wiħkszych oƑrodków miejskich, z drugiej zaƑ strony pozwoliųo na zintensyfikowanie
tendencji zwiČzanej ze wzrostem skali migracji osadniczych10.
Zasadniczym celem niniejszego artykuųu jest okreƑlenie kluczowych barier w rozwoju
lokalnym gmin górskich charakteryzowanych jako obszary o niekorzystnych warunkach
rozwoju (ONW). W analizie ryzyka zwiČzanego z zarzČdzaniem górskimi obszarami migracyjnymi uwzglħdniono wiele kryteriów dotyczČcych wymiarów ekonomicznego, spoųecznego i rolno-Ƒrodowiskowego. W opracowaniu przedstawiono takǏe najistotniejsze
Ǎródųa przewag wyróǏniajČce gminy górskie na tle innych jednostek peryferyjnych wraz
z ewentualnymi moǏliwoƑciami wykorzystania tych atutów w budowaniu potencjaųu
rozwojowego przedmiotowych obszarów.

Metody badaŷ
Istotna zųoǏonoƑđ i wielopųaszczyznowoƑđ podjħtej problematyki dotyczČcej analizy
problemów rozwojowych górskich obszarów migracyjnych determinuje koniecznoƑđ
uzyskania dostħpu do wielu materiaųów Ǎródųowych. W artykule wykorzystano wyniki
badaŷ przeprowadzonych w 2018 roku na populacji generalnej, jakČ stanowiųo 45 gmin
zaliczanych do kategorii ONW górskich. Wywiady pogųħbione zostaųy przeprowadzone
w obecnoƑci badacza z wykorzystaniem kwestionariusza z udziaųem trzech przedstawicieli wųadz samorzČdowych w kaǏdej z badanych gmin. W wywiadzie uczestniczyli wójt
lub sekretarz danej gminy, kierownik referatu rolnictwa i (lub) ochrony Ƒrodowiska oraz
kierownik gminnego oƑrodka pomocy spoųecznej. Szczegóųowe dane dotyczČce obszarów objħtych badaniem zostaųy zawarte w tabeli 1.
7

G. Gorzelak: Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej, [w:] Ekspertyzy wykonane na zamówienie MRR na potrzeby Strategii Rozwoju Spoųeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020,
t. 1, Ministerstwo Rozwojóu Regionalnego, Warszawa 2007.
8
M. Adamowicz: Koncepcja trwaųego i zrównowaǏonego rozwoju wobec wsi i rolnictwa, Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW 2006, nr 38, s. 11–25.
9
T. Dax, P. Hellegers: Policies for Less Favoured Areas, [w:] CAP Regimes and the European Contryside, Prospects for Integration between Agricultural Regional and Environmental Policies F. Brouwer,
P. Lowe (red.), CAB International, Wallingford 2000, s. 179–197.
10
AnalizujČc wielofunkcyjny rozwój obszarów górskich, warto pamiħtađ o dywersyfikacji róǏnych form
dziaųalnoƑci. Negatywny wpųyw jednostronnego oddziaųywania czųowieka na Ƒrodowisko przyrodnicze
obszarów górskich pokazuje przykųad Austrii – zalesianie terenów nieatrakcyjnych turystycznie doprowadziųo do regresu gospodarczego i depopulacji, por. T. Dax, G. Hovorka: Integrated Rural Development in Mountain Areas, [w:] Sustaining Agriculture and the Rural Environment, F.E. Brouwer (red.),
Elgar Publishing, Cheltenham 2004, s. 124–127.
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Tabela 1. Wykaz gmin górskich klasyfikowanych jako obszary ONW (na podstawie rozporzČdzenia Rady Ministrów z 29.06.2004 r., poz. 1652) wraz z podstawowymi danymi dotyczČcymi powierzchni i demografii tych jednostek
GħstoƑđ zaludnienia
Powierzchnia
LudnoƑđ
[os./km²]
[km²]
Województwo maųopolskie
Biaųy Dunajec
tatrzaŷski
35,23
7105
201,67
Bukowina Tatrzaŷska
tatrzaŷski
131,86
13 105
99,39
Bystra-Sidzina
suski
80,52
6734
83,63
Czarny Dunajec
nowotarski
217,35
22 128
101,81
Czorsztyn
nowotarski
62,16
7546
121,40
Dobra
limanowski
109,91
9796
89,13
Jabųonka
nowotarski
212,73
18 050
84,85
Jordanów
suski
21,03
5291
251,59
Kamienica
limanowski
95,18
7773
81,67
KoƑcielisko
tatrzaŷski
137,68
8629
62,67
KroƑcienko n. Dunajcem
nowotarski
57,12
6717
117,59
Krynica-Zdrój
nowosČdecki
145,13
16 949
116,78
Lipnica Wielka
nowotarski
67,36
5952
88,36
Lubieŷ
myƑlenicki
75,10
9912
131,98
Babowa
nowosČdecki
119,15
5794
48,63
Bapsze NiǏne
nowotarski
125,79
9197
73,11
Mszana Dolna
limanowski
197,12
25 207
127,88
Muszyna
nowosČdecki
141,44
11 704
82,75
NiedǍwiedǍ
limanowski
74,22
7191
96,89
Nowy Targ
nowotarski
258,75
57 176
220,97
Ochotnica Dolna
nowotarski
141,20
8406
59,53
Piwniczna-Zdrój
nowosČdecki
126,46
10 677
84,43
Poronin
tatrzaŷski
83,62
11 379
136,08
Raba WyǏna
nowotarski
89,02
14 546
163,40
Rabka-Zdrój
nowotarski
69,16
17 447
252,27
Sųopnice
limanowski
56,85
6503
114,39
Spytkowice
nowotarski
32,18
4399
136,70
Stryszawa
suski
113,81
11 795
103,64
Szaflary
nowotarski
54,27
10 830
199,56
Szczawnica
nowotarski
87,90
7322
83,30
Tokarnia
myƑlenicki
68,63
8576
124,96
UƑcie Gorlickie
gorlicki
287,80
6730
23,38
Zawoja
suski
128,78
9089
70,58
Województwo podkarpackie
Cisna
leski
287,26
1734
6,04
Czarna
bieszczadzki
184,77
2385
12,91
Komaŷcza
sanocki
454,93
4993
10,98
Lutowiska
bieszczadzki
475,63
2109
4,43
Województwo ƑlČskie
Istebna
cieszyŷski
84,32
11 911
141,26
JeleƑnia
Ǐywiecki
170,62
13 430
78,71
Koszarawa
Ǐywiecki
31,56
2437
77,22
Milówka
Ǐywiecki
98,88
10 098
102,12
Rajcza
Ǐywiecki
131,42
9055
68,90
_lemieŷ
Ǐywiecki
45,02
3505
77,85
Ujsoųy
Ǐywiecki
109,81
4608
41,96
Wħgierska Górka
Ǐywiecki
76,47
15 142
198,01
* W przypadku gmin miejsko-wiejskich obliczeŷ dokonano dla caųej jednostki administracyjnej.
Gmina

Powiat

ródųo: opracowanie wųasne na podstawie Gųówny UrzČd Statystyczny: LudnoƑđ. Stan i struktura ludnoƑci oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2014 r. Stan w dniu 30 VI 2014 r., Zakųad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2015.
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W badaniach wykorzystano metody wielokryterialne – analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) i powiČzanego z nim analitycznego procesu sieciowego (ANP) dajČce szansħ dokonania wszechstronnej analizy uwzglħdniajČcej wzajemne powiČzania
poszczególnych czynników determinujČcych rozwój przedmiotowego obszaru. Wybór
wymienionych metod podyktowany zostaų moǏliwoƑciČ uwzglħdnienia wszechstronnych
powiČzaŷ poszczególnych kryteriów zwiČzanych z relacjami zachodzČcymi w obrħbie determinant majČcych wpųyw na przebieg opisywanych procesów. Stworzona przez prof.
T. Saaty’ego w latach 70. ubiegųego stulecia metoda AHP i pokrewna z niČ ANP sČ hierarchicznymi narzħdziami sųuǏČcymi do oceny wariantów, pozwalajČcymi na poųČczenie
kryteriów kwantyfikowanych z niekwantyfikowanymi, syntetyzujČc tym samym elementy
uznawane za mierzalne z czynnikami o charakterze subiektywnym przy wykorzystaniu
macierzy porównaŷ. Zastosowanie modelu hierarchicznego i porównywanie jego elementów skųadowych parami pozwala na nadanie rang punktowych elementom o znaczeniu kryteriów gųównych i subkryteriów – co zostaųo przedstawione w wynikach badaŷ.
W artykule wykorzystano takǏe wiele materiaųów wtórnych, wƑród nich monografie,
artykuųy naukowe zamieszczone w czasopismach i zeszytach naukowych oraz materiaųach
konferencyjnych, a takǏe raporty, sprawozdania i ekspertyzy jednostek publicznych.

Obszary problemowe – kontekst teoretyczny
W grupie kluczowych przyczyn pojawienia siħ obszarów problemowych w naszym
kraju znajduje siħ wspomniana juǏ wczeƑniej niekorzystna struktura agrarna determinowana wieloma uwarunkowaniami o charakterze przyrodniczym, historycznym i demograficznym, co jest szczególnie widoczne na obszarze Polski poųudniowo-wschodniej.
Rolnicze obszary problemowe leǏČce w paƑmie Karpat Polskich stanowiČ dziƑ region
traktowany praktycznie w caųoƑci jako obszar o niekorzystnych warunkach (ONW górski – stanowiČcy przedmiot niniejszego opracowania oraz ONW pogórski – obejmujČcy
wiħkszoƑđ gmin znajdujČcych siħ na obszarze poųudnia kraju). W opinii J. Falkowskiego11,
za rolniczy obszar problemowy naleǏy uznađ teren charakteryzujČcy siħ takimi cechami
jak: niska efektywnoƑđ rolnictwa w stosunku do uwarunkowaŷ przyrodniczych czy historyczno-ekonomicznych oraz niewystarczajČcy poziom zainwestowania w Ƒrodki trwaųe
i obrotowe. Bis12 w ramach omawianej kategorii uznaje region, w którym produkcja
rolna odznacza siħ niskČ efektywnoƑciČ i trudnoƑciami w prowadzeniu prac agrotechnicznych. Z kolei zdaniem E. Skawiŷskiej rolnicze obszary problemowe klasyfikowane sČ
jako: „obszary ziemi, które speųniajČ lub mogČ speųniađ wiodČcČ funkcjħ rolniczČ z uwagi
11

J. Falkowski: Rolnicze obszary problemowe Polski (przyczyna powstania, diagnoza stanu, kierunki
przeksztaųceŷ), [w:] Obszary problemowe rolnictwa Polski ze szczególnym uwzglħdnieniem regionu lubelskiego, R. Jedut (red.), Materiaųy VII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Zakųad
Geografii Ekonomicznej UMCS, Lublin 1990, s. 6.
12
K. Bis: Obszary problemowe rolnictwa ze szczególnym uwzglħdnieniem gleb marginalnych, [w:]
Obszary problemowe rolnictwa Polski ze szczególnym uwzglħdnieniem regionu lubelskiego, R. Jedut
(red.), Materiaųy VII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Zakųad Geografii Ekonomicznej UMCS, Lublin 1990, s. 11.
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na korzystnČ jakoƑđ rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osiČganČ efektywnoƑđ produkcji
rolnej, ale realizacja tej funkcji jest zagroǏona”13. Wskazuje ona na trzy gųówne kategorie takich obszarów:
 obszary depresji produkcyjnej, niewykorzystujČce moǏliwoƑci stwarzanych przez warunki przyrodnicze i gospodarcze;
 obszary konfliktowe, cechujČce siħ koncentracjČ wielu funkcji ograniczajČcych rozwój rolnictwa;
 obszary marginalne, majČce niekorzystne warunki naturalne dla prowadzenia dziaųalnoƑci rolniczej.
W podziale R. Kulikowskiego wyróǏniane sČ z kolei obszary depresyjne: „pozostajČce w niedorozwoju w porównaniu z innymi otaczajČcymi je obszarami o zbliǏonych
naturalnych i ekonomicznych warunkach produkcji” oraz obszary konfliktowe: „charakteryzujČce siħ koncentracjČ wielu funkcji (np. rolnictwo, przemysų, komunikacja itp.),
w przypadku, gdy rozwój jednej z tych funkcji odbywa siħ czħsto kosztem innych”14.
Zdaniem A. Rosnera, M. Kųodziŷskiego i J. Wilkina obszarami problemowymi terenów
wiejskich bħdČ natomiast rejony majČce relatywnie niewielki wųasny potencjaų rozwojowy, przy czym ewentualna moǏliwoƑđ ich dalszego rozwoju gospodarczego zaleǏna jest
od znaczČcego zasilenia kapitaųami zewnħtrznymi15. Heffner wskazuje na jeszcze jednČ
istotnČ cechħ charakteryzujČcČ wiejskie obszary peryferyjne, jakČ stanowi oddalenie
od wiħkszych miast wraz z widocznym brakiem ich bezpoƑredniego oddziaųywania. TowarzyszČ temu takie cechy jak: wyraǍna dysfunkcja komunikacyjna, sųaba dostħpnoƑđ
zewnħtrzna, czy kumulacja niekorzystnych zjawisk spoųeczno-gospodarczych. Jak wskazuje wspomniany autor – potencjaų rozwojowy tego typu ukųadów ma z reguųy charakter
endogeniczny, wynikajČcy z walorów rolniczo-przyrodniczych (rozwój upraw ekologicznych, turystyka i rekreacja)16.
Powstanie obszaru problemowego stanowi zatem wypadkowČ wielu istotnych czynników ograniczajČcych rozwój spoųeczno-gospodarczy danego regionu, przy uwzglħdnieniu
kwestii jego poųoǏenia geograficznego oraz usytuowania wzglħdem szlaków komunikacyjnych i gųównych oƑrodków o charakterze aglomeracyjnym. Zdaniem W. Musiaųa17, ocena
zapóǍnieŷ cywilizacyjnych okreƑlonych subregionów moǏe byđ dokonywana przy wykorzystaniu dorobku róǏnych szkóų i teorii ekonomicznych. Ekonomia klasyczna dopatruje

13

E. Skawiŷska: Wstħp do badaŷ nad rolniczymi obszarami problemowymi, Seria Rozprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikoųaja Kopernika, Toruŷ 1993, s. 14.
14
R. Kulikowski: Obszary problemowe rolnictwa w Polsce, Wybrane zagadnienia obszarów wiejskich,
Biuletyn KPZK 1992, nr 158, s. 23–24.
15
A. Rosner, M. Kųodziŷski, J. Wilkin: Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spoǏywczego w Polsce, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 1998.
16
K. Heffner: Kierunki zmian w przestrzeni wiejskiej Polski – wpisywanie siħ w przestrzeŷ wsi europejskiej, [w:] Polityka spójnoƑci UE a rozwój obszarów wiejskich: stare problemy i nowe wyzwania,
W. Kamiŷska, K. Heffner (red.), Studia KPZK PAN, t. CLVI, Warszawa 2014, s. 43.
17
W. Musiaų: Demograficzne i spoųeczne uwarunkowania powstawania wiejskich obszarów problemowych, Acta Scientarum Polonorum, Oeconomia 2009, nr 8(2), s. 93–102.
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siħ w przypadku tego typu zjawisk niedostosowania rynkowego18 jako gųównego powodu
wystħpujČcych dysproporcji w dochodach mieszkaŷców takiego regionu, z kolei keynesizm tųumaczy wystČpienie takiego dysparytetu brakiem wystarczajČcego potencjaųu wyjƑciowego z równoczesnym ograniczeniu transferów zewnħtrznych.
NiezaleǏnie od przyczyn majČcych wpųyw na takČ sytuacjħ, specyfika obszarów górskich ONW determinuje koniecznoƑđ tworzenia ze strony wųadz samorzČdowych strategii uwzglħdniajČcych odmiennoƑđ gospodarczČ, spoųecznČ czy przyrodniczČ tych terenów w kontekƑcie poǏČdanych kierunków rozwoju przy jednoczesnym zapewnieniu
odpowiedniego standardu Ǐycia mieszkaŷców tych terenów. Trzeba przy tym zaznaczyđ,
iǏ istotnym problemem rozwojowym znaczČcej czħƑci obszarów peryferyjnych jest równieǏ niski poziom rozwoju instytucji spoųeczeŷstwa obywatelskiego, co w dalszej konsekwencji ogranicza aktywnoƑđ wųadz lokalnych i ich skutecznoƑđ w pozyskiwaniu instrumentów zewnħtrznego wsparcia finansowego19.

Wyniki badaŷ empirycznych
W ramach wywiadu przeprowadzonego z przedstawicielami administracji publicznej
poproszono o wymienienie najistotniejszych pozytywnych i negatywnych konsekwencji zlokalizowania reprezentowanej przez nich gminy. Eksperci skupieni wokóų 45 gmin
(po trzech z kaǏdej jednostki), klasyfikowanych jako obszary górskie o niekorzystnych
warunkach gospodarowania, stanowili zespóų pracowników samorzČdowych reprezentujČcych urzħdy gminy oraz podlegajČce im jednostki publiczne. WƑród najistotniejszych
i najczħƑciej wymienianych czynników stanowiČcych o potencjale tych jednostek, mogČcych w opinii ich wųadz stanowiđ podstawħ rozwoju, wskazywano:
 zachowanie naturalnego stanu Ƒrodowiska i czystoƑđ ekosystemu (wód, powietrza,
gleby),
 zwiČzanČ z powyǏszym moǏliwoƑđ prowadzenia rolnictwa ekologicznego,
 walory przyrodnicze,
 róǏnorodnoƑđ fauny i flory,
 istnienie dopųat umoǏliwiajČcych zachowanie gruntów w dobrej kulturze agrarnej,
 róǏnorodnoƑđ krajobrazowČ, przejawiajČcČ siħ malowniczČ rzeǍbČ terenu,
 wynikajČcČ z tego atrakcyjnoƑđ turystycznČ umoǏliwiajČcČ lokalizacjħ inwestycji zwiČzanych z usųugami tego sektora,
 moǏliwoƑđ ubiegania siħ o Ƒrodki pomocowe na rozwój agroturystyki i dziaųalnoƑci
pokrewnych,
 ocalenie toǏsamoƑci kulturowej badanych obszarów.

18

Por. G. Gorzelak, B. Jaųowiecki: KonkurencyjnoƑđ regionów, Studia Regionalne i Lokalne, Warszawa
2000, nr 1(1), s. 7–24.
19
Por. B. Satoųa: Instytucje spoųeczeŷstwa obywatelskiego na obszarach wiejskich a sprawnoƑđ wykorzystania funduszy Unii Europejskiej (na przykųadzie województwa maųopolskiego), SamorzČd Terytorialny 2014, nr 5, s. 30–35.
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W drugiej czħƑci badania respondenci zostali poproszeni o wskazanie czynników oddziaųujČcych w ich opinii negatywnie na zarzČdzanie rozwojem gminy i ograniczajČcych
jej potencjaų oraz ograniczajČcych komfort Ǐycia mieszkaŷców. Byųy to kolejno:
 skutki klħsk Ǐywioųowych powodujČce istotne straty w infrastrukturze gminnej,
 wyǏsze aniǏeli na terenach nizinnych koszty prowadzenia infrastrukturalnych inwestycji liniowych spowodowane zmiennČ konfiguracjČ terenu i znaczČcym rozproszeniem sieci osadniczej,
 wysokie koszty utrzymania infrastruktury drogowej czy wodno-kanalizacyjnej,
 oddalenie od szlaków komunikacyjnych i oƑrodków przemysųowych (w tym rynków
pracy),
 niskie dochody mieszkaŷców, ograniczona siųa nabywcza lokalnej spoųecznoƑci uniemoǏliwiajČca rozwój lokalnej przedsiħbiorczoƑci,
 niekorzystne warunki klimatyczne wpųywajČce na skrócenie okresu wegetacji i duǏa
zmiennoƑđ czynników atmosferycznych (susze, powodzie),
 trudne warunki agrotechniczne – duǏe nachylenie terenu, rozdrobnienie gruntów,
niska klasa bonitacyjna gleb, brak dróg dojazdowych do pól,
 ograniczenie wykorzystania gruntów na cele nierolnicze (w tym turystykħ i rekreacjħ)
zwiČzane z prawnymi formami ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe,
rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000),
 zanik tradycyjnego rolnictwa – zwųaszcza w odniesieniu do gruntów sųabej jakoƑci
i o niekorzystnym usytuowaniu.
Wskazane wczeƑniej elementy stanowiČce o odrħbnoƑci gmin górskich ONW wzglħdem innych jednostek samorzČdu terytorialnego akcentujČ koniecznoƑđ podejmowania
przez decydentów aktywnych dziaųaŷ umoǏliwiajČcych peųne wykorzystanie walorów
tych obszarów, przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnego oddziaųywania czynników
przeciwdziaųajČcych rozwojowi. Wymieniony wczeƑniej dysparytet dochodowy pomiħdzy rolnictwem a innymi dziaųami gospodarki, przy jednoczesnej sųaboƑci lokalnego rynku pracy stanowi istotny czynnik wypychajČcy – determinujČcy migracje. W dalszej czħƑci
badania poddano ocenie najistotniejsze skutki migracji ludnoƑci w kontekƑcie zagroǏeŷ,
jakie niosČ one w procesie dųugofalowego zarzČdzania rozwojem gmin górskich.
Na potrzeby analizy stworzony zostaų sieciowy model zagroǏeŷ zwiČzanych z migracjami zawierajČcy w ramach istniejČcych trzech kryteriów gųównych (ekonomicznego,
spoųecznego i rolno-Ƒrodowiskowego) 10 najistotniejszych subkryteriów, w odniesieniu
do których dokonano oceny ryzyka. Z uwagi na ograniczenia wydawnicze nie zaprezentowano struktury samego modelu zagroǏeŷ, jest ona toǏsama z hierarchiČ kryteriów
i subkryteriów przedstawionČ w tabeli 2. Dziħki zastosowaniu metod z grupy AHP/ANP
moǏliwe byųo wygenerowanie ocen eksperckich powstaųych dziħki porównywaniu parami wszystkich moǏliwych kombinacji w odniesieniu do powiČzaŷ zachodzČcych pomiħdzy elementami i ich grupami. Przyjħto przy tym uproszczenie, iǏ wpųyw na opisywane
zagroǏenia rozwoju gmin górskich majČ wyųČcznie elementy wyodrħbnione wczeƑniej
z udziaųem ekspertów20.
20

Szczegóųowe informacje dotyczČce zastosowania metod wielokryterialnych w badaniach nad rozwo-
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Tabela 2. Procentowy udziaų wag kryteriów gųównych i subkryteriów modelu zagroǏeŷ
Kryterium

Ekonomiczne
36,8
Rolno-Ƒrodowiskowe
25,7

Spoųeczne
37,5

Subkryterium

Waga
priorytetu
lokalnego

Waga
priorytetu
globalnego

zagroǏenie wypųacalnoƑci systemu emerytalnego

50,8

18,7

trwaųy drenaǏ mózgów z Polski

26,9

9,9

spadek znaczenia maųych oƑrodków

22,3

8,2

trwaųy odpųyw ludzi mųodych z rolnictwa

58,4

15,0

spadek podaǏy ǏywnoƑci niszowej

13,9

3,6

degradacja krajobrazu

27,7

7,1

prowadzenie Ǐycia na krawħdzi dwóch Ƒwiatów

17,9

6,9

osųabienie wiħzi miħdzyludzkich

48,6

18,1

tworzenie hermetycznych grup spoųecznych

15,3

5,7

18,2

6,8

starzenie siħ mieszkaŷców obszarów peryferyjnych
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie przeprowadzonych wywiadów.

Szczegóųowe wyniki dokonanych porównaŷ zaprezentowano w tabeli 2. Mianem
wagi priorytetu lokalnego okreƑlono istotnoƑđ wpųywu konkretnego subkryterium na
znaczenie okreƑlonego kryterium gųównego w ramach wspomnianych wczeƑniej trzech
kategorii. Z kolei waga priorytetu globalnego oznacza znaczenie oddziaųywania danego subkryterium na model zagroǏeŷ traktowany caųoƑciowo. Wyniki liczbowe powstaųy
z przeliczenia wag poszczególnych skųadowych w obrħbie tworzonego modelu, uzyskanych poprzez porównania elementów parami w odniesieniu do danego celu, kryterium
lub subkryterium, przy pomocy dziewiħciostopniowej, fundamentalnej skali preferencji
Saaty’ego z udziaųem 135 respondentów.
Z zamieszczonych danych w tabeli 2 wynika, iǏ wƑród najistotniejszych zagroǏeŷ dla
rozwoju górskich obszarów migracyjnych za najwaǏniejsze uznano kryteria spoųeczne
i ekonomiczne. W pierwszym z nich wskazuje siħ na osųabienie wiħzi miħdzyludzkich,
co w znaczČcy sposób wpųywa na pogorszenie aktywnoƑci mieszkaŷców w zakresie inicjatyw lokalnych. WƑród priorytetów globalnych zagroǏenie to sytuuje siħ na drugiej
pozycji – zaraz po subkryterium ekonomicznym zwiČzanym z ryzykiem niewypųacalnoƑci
systemu emerytalnego. PodkreƑlane jest teǏ ryzyko spadku znaczenia lokalnych oƑrodków i ich marginalizacjħ pod wzglħdem ekonomicznym – oznaczajČcČ stagnacjħ na rynku
pracy i brak inwestycji. Zjawisko to moǏe byđ potħgowane wyjazdem z tych obszarów na
staųe osób wyksztaųconych i przedsiħbiorczych („drenaǏ mózgów”) stanowiČcych podstawowy element rozwoju lokalnego. Wskazywane wƑród kryteriów spoųecznych starzenie siħ mieszkaŷców obszarów peryferyjnych staje siħ domenČ wiħkszoƑci mniejszych
oƑrodków, powodujČc znaczČcy spadek ich znaczenia. Migracje zwiČzane z odpųywem
jem gmin peryferyjnych zawarte zostaųy w monografii P. Cymanow: Ekonomiczno-spoųeczne nastħpstwa migracji na obszarach górskich na przykųadzie Karpat Polskich, Difin, Warszawa 2018.
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mųodych i czħsto dobrze wyksztaųconych osób ograniczajČ równieǏ potencjaų demograficzny obszarów uznawanych za problemowe, trzeba przy tym zaznaczyđ, iǏ tego typu
przemieszczenia majČ negatywny wpųyw zarówno na trwaųoƑđ relacji rodzinnych, jak
i kondycjħ psychicznČ migranta i jego bliskich, spowodowanČ brakiem jednoznacznie
okreƑlonego centrum Ǐyciowego (tzw. Ǐycie na krawħdzi dwóch Ƒwiatów). WƑród zagroǏeŷ zwiČzanych z trzecim przedstawionym kryterium – rolno-Ƒrodowiskowym – dominuje przekonanie o trwaųym odpųywie osób z rolnictwa i braku nastħpców gospodarstw,
co przekųada siħ na wzrost skali dezagraryzacji i odųogowanie ziemi. Poza istotnymi
zmianami zachodzČcymi w ekosystemie powoduje to konsekwencje gospodarcze, gdyǏ
ograniczenie podaǏy ǏywnoƑci tzw. ekologicznej ogranicza moǏliwoƑci zarobkowania na
miejscu, co jak wspomniano wczeƑniej, mogųoby stanowiđ istotny element oferty skierowanej do turystów i zamoǏniejszych mieszkaŷców gmin górskich uzyskujČcych dochody
z dziaųalnoƑci pozarolniczej, dajČc w konsekwencji istotny impuls rozwojowy w ramach
pojawiajČcych siħ efektów mnoǏnikowych.

Podsumowanie
Przedstawiona analiza wybranych problemów zarzČdzania obszarami górskimi wskazuje na koniecznoƑđ mobilizacji wewnħtrznego potencjaųu obszarów problemowych
za poƑrednictwem aktywnego udziaųu wųadz publicznych. Pomimo istnienia wielu atutów przekųadajČcych siħ na znaczČcy potencjaų obszarów górskich, w przedmiotowych
gminach wskutek ograniczonych moǏliwoƑci gųównie inwestycyjnych wykorzystuje siħ
wspomniane przewagi w sposób selektywny i z reguųy zredukowany do zaspokojenia
podstawowych potrzeb ich mieszkaŷców. WƑród zadaŷ zwiČzanych z pobudzaniem aktywnoƑci ekonomicznej powinny dominowađ inicjatywy o charakterze lokalnym, zwiČzane z wykorzystaniem instrumentów polityki makroekonomicznej, przy wspóųudziale
Ƒrodków pomocowych, pochodzČcych z funduszy UE. Istotnym problemem w zarzČdzaniu rozwojem obszarów górskich pozostajČ niekorzystne tendencje demograficzne,
moǏna jednak przypuszczađ, iǏ poprawa warunków Ǐycia i moǏliwoƑđ podjħcia pracy na
miejscu w ramach efektywniejszego rynku pracy zwiČzanego z rozwojem branǏy turystycznej staųaby siħ czynnikiem ograniczajČcym depopulacjħ i zwiħkszajČcym skalħ osadnictwa takǏe w ramach migracji powrotnych.
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Selected issues related to the management of highland migration
areas on the example of municipalities in the southern Poland
Summary. The article presents the key issues related to the management of highland migration
areas. In addition to the general characteristics of areas classified as less-favoured, the article
includes a presentation of the opinions formulated by the representatives of local authorities
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of 45 highland municipalities in the Carpathians. The author indicates elements that impact
the potential growth of peripheral areas and defines factors that deteriorate the functioning of
a municipality and lower the quality of life in highland areas, thus limiting the growth of these
regions. Later on the author presents a model of threats resulting from the consequences of
migration processes in the discussed area, considering economic, social, environmental and
agricultural factors.
Key words: management, highland municipalities, migration areas, social and economic
growth
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