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ZRÓNICOWANIE WARTOCI WSKANIKA
PRZEDSIBIORCZOCI W GMINACH WIEJSKICH
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W UKADZIE
PRZESTRZENNYM
Magdalena Iwaska, Wioletta Biekowska
Szkoa Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W artykule zaprezentowano wyniki bada zwizku midzy wartoci wskanika przedsibiorczoci gmin wiejskich województwa mazowieckiego a odlegoci tych
jednostek terytorialnych od gównych orodków gospodarczych. Wskanik przedsibiorczoci zosta wyraony jako liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkaców w wieku produkcyjnym. W procedurze badawczej przyjto,
e gównymi orodkami gospodarczymi województwa mazowieckiego jest pi najwikszych miast: Warszawa, Radom, Pock, Ostroka i Siedlce. Odlegoci poszczególnych
gmin od gównych orodków gospodarczych zostay obliczone jako najkrótsze odlegoci drogowe. Wery kacja postawionej hipotezy pozwolia na stwierdzenie, i pomidzy
wartoci wskanika przedsibiorczoci w gminie a jej odlegoci od gównego orodka
gospodarczego wystpuje istotna statystycznie zaleno .
Sowa kluczowe: województwo mazowieckie, obszary wiejskie, wskanik, przedsibiorczo , ukad przestrzenny

WSTP
W cigu ostatnich kilkunastu lat mona zauway gbokie zmiany na wsi. Podstawowe czynniki ekonomiczne, które ksztatuj przeobraenia na polskiej wsi to midzy
innymi spadek cen produktów rolnych oraz postpujce trudnoci z ich zbytem. Rolnicy
zmuszeni s przechodzi z ekstensywnej formy gospodarowania, zalenej od iloci posiadanej ziemi, do gospodarowania intensywnego. Czynnikami ksztatujcymi dziaania
rolnika na obszarach wiejskich bd wic: wyposaenie kapitaowe, nowoczesne urz-
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dzenia techniczne, jako czynnika ludzkiego w postaci uzdolnie przedsibiorczych,
organizacyjnych i menederskich [Lipianin-Zontek, Zontek 2009].
Przedsibiorczo na obszarach wiejskich stanowi jeden z gównych czynników powodujcych przeobraenia strukturalne obszarów wiejskich. Dlatego te istotne jest wyjanienie pojcia przedsibiorczoci oraz wskazanie roli, jak peni w rozwoju lokalnym.
Wedug M. Kodziskiego, przedsibiorczo to „dno ” ludzi zarówno do dziaania,
poszukiwania nowych rozwiza, wprowadzania zmian w dotychczasowej dziaalnoci,
wykorzystywania pojawiajcych si moliwoci, jak i ich aktywnoci w poszukiwaniu
dodatkowych i alternatywnych róde dochodu [Kodziski 1999]. R.W. Grif n de niuje przedsibiorczo jako proces organizowania, prowadzenia dziaalnoci gospodarczej
oraz podejmowania zwizanego z ni ryzyka [Grif n 1996]. Na potrzeby niniejszego artykuy zostaa przyjta de nicja przedsibiorczoci zaproponowana przez M. Duczkowsk-Piaseck, wedug której jest to sposób postpowania ludzi, który polega na skonnoci do podejmowania nowych dziaa, ulepszania istniejcych elementów rodowiska, na
twórczo aktywnej postawie wobec otaczajcej jednostk rzeczywistoci [Duczkowska-Piasecka 1998].
Województwo mazowieckie ley w rodkowo-wschodniej czci Polski i w dzisiejszym ksztacie zajmuje obszar 35,5 tys. km2, co stanowi 11% terytorium kraju. Zamieszkiwane jest przez 5,1 mln osób, z czego na obszarach wiejskich mieszka 36% populacji.
Najwiksze miasta oprócz stolicy to: Radom, Pock, Siedlce i Ostroka. Sie osadnicz
województwa tworz 42 powiaty (37 ziemskich i 5 grodzkich). Powiaty dziel si na 314
gmin: 35 miejskich, 50 miejsko-wiejskich i 229 wiejskich (rys. 1).
Celem niniejszego artykuu jest przedstawienie stanu rozwoju przedsibiorczoci obszarów wiejskich województwa mazowieckiego oraz wskazanie zwizku midzy wartoci wskanika przedsibiorczoci a odlegoci jednostek przestrzennych od orodków
gospodarczych.
MATERIA I METODY OPRACOWANIA
W pracy przedstawiono wyniki bada dotyczcych zalenoci midzy wartoci
wskanika przedsibiorczoci w gminach wiejskich województwa mazowieckiego a ich
odlegoci od gównych orodków gospodarczych.
Wskanik przedsibiorczoci wyraono liczb zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkaców w wieku produkcyjnym. Wzór wyraono
za pomoc nastpujcej formuy:
Wp

P
u 1000
L

gdzie:
Wp – wskanik przedsibiorczoci,
P – liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych,
L – liczba ludnoci w wieku produkcyjnym.
Odlegoci poszczególnych gmin od gównych orodków gospodarczych zostay
okrelone jako najkrótsze odlegoci drogowe. Przyjto, e gównymi orodkami gospodarczymi s najwiksze miasta województwa mazowieckiego: Warszawa, Radom, Pock,
Ostroka i Siedlce.
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Rys. 1.
Fig. 1.
ródo:
Source:
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Mapa województwa mazowieckiego
Map of the Mazovia province
Mazowiecka Izba Rolnicza, www.mir.pl
www.mir.pl

W celu ustalenia zalenoci midzy wartoci wskanika przedsibiorczoci a odlegoci od gównych orodków gospodarczych przeprowadzono analiz korelacyjn.
Badania przeprowadzono korzystajc z danych dotyczcych 229 gmin wiejskich województwa mazowieckiego, pochodzcych z Banku Danych Regionalnych Gównego
Urzdu Statystycznego. W procedurze obliczania wskanika przedsibiorczoci wykorzystano dane statystyczne z 2008 roku (stan na 31 grudnia).
WYNIKI BADA
Po obliczeniu wskanika przedsibiorczoci dla wszystkich gmin wiejskich województwa mazowieckiego, jednostki poddano procedurze rangowania, szeregujc je odpowiednio od gmin, w których wskanik osign najwysz warto . W tabeli 1 przedstawiono 10 gmin o najwyszym wskaniku przedsibiorczoci oraz 10 gmin, w których
by on najniszy.
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Tabela 1. Warto wskanika przedsibiorczoci oraz odlegoci jednostek terytorialnych od
orodków gospodarczych
Table 1. Communes’ entrepreneurship indicator value and distance from the economic centers
Lp.

Gmina

Wskanik
przedsibiorczoci

Najbliszy gówny
orodek gospodarczy

Odlego
w km

1

Raszyn

306,4

Warszawa

11,4

2

Lesznowola

300,4

Warszawa

22,7

3

Michaowice

290,3

Warszawa

13,9

4

Jakubów

268,3

Siedlce

44,4

5

Nadarzyn

218,1

Warszawa

22,3

6

Nieport

218,1

Warszawa

26,0

7

Izabelin

212,3

Warszawa

24,8

8

Powitne

204,3

Warszawa

39,0

9

Stare Babice

202,6

Warszawa

13,2

10

Jabonna

200,8

Warszawa

20,0

200

Trojanów

57,5

Radom

83,8

221

Szczutowo

56,5

Pock

55,3

222

Sadowne

55,7

Ostroka

59,5

223

Dzierznia

55,5

Pock

41,2

224

Czerwisk nad Wis

55,4

Pock

47,7

225

Rociszewo

55,3

Pock

48,3

226

Zawidz

54,9

Pock

39,1

227

Repki

54,8

Siedlce

38,1

54,1

Warszawa

68,8

48,5

Pock

43,7

228
229

wiercze
Raci

ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych Gównego Urzdu Statystycznego oraz www.zumi.pl
Source: Authors’ calculation based on Central Statictical Of ce and www.zumi.pl

rednia warto wskanika przedsibiorczoci w badanych gminach wynosi 96,14,
natomiast rednia odlego jednostek od gównych orodków gospodarczych województwa wynosi 43,61 km (tab. 2). Wartoci te s zrónicowane pod wzgldem odlegoci
od poszczególnych gównych orodków gospodarczych: Warszawy, Radomia, Pocka,
Ostroki i Siedlec.
Najwyszymi wartociami wskanika przedsibiorczoci charakteryzuj si gminy
wiejskie pooone najbliej Warszawy, a najnisze wartoci wystpuj w gminach pooonych najbliej Pocka. Najkrótszymi rednimi odlegociami badanych jednostek terytorialnych od gównych orodków gospodarczych charakteryzuj si gminy wiejskie
pooone w obrbie Radomia, natomiast najwysze odlegoci zaobserwowano wród
gmin, dla którym gównym orodkiem gospodarczym jest Ostroka.
Dziki obliczeniu wskanika przedsibiorczoci wszystkie gminy wiejskie województwa mazowieckiego mona byo przyporzdkowa do odpowiednich klas, wyrónionych na podstawie jego wartoci. W toku prowadzonych oblicze wyróniono cztery
klasy (tab. 3), dla wyznaczenia których przyjto za kryterium redni warto wskanika
przedsibiorczoci (96,14) oraz jego odchylenie standardowe (42,29).
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Tabela 2. Zrónicowanie redniej wartoci wskanika przedsibiorczoci oraz odlegoci
w zalenoci od orodka gospodarczego
Table 2. Diversity of the communes’ entrepreneurship indicator average value and average distance
to the economic centers
Orodek gospodarczy

rednia warto
wskanika
przedsibiorczoci

rednia odlego
od orodka
gospodarczego w km

Liczba gmin wiejskich
pooona najbliej
orodka

Warszawa

130,6

46,15

57

Radom

90,5

35,48

41

Pock

77,4

44,72

44

Ostroka

89,2

49,26

44

Siedlce

82,2

41,08

43

ródo: Obliczenia wasne.
Source: Authors’ calculation.

Tabela 3. Klasy gmin ze wzgldu na warto wskanika przedsibiorczoci
Table 3. Communes’ classes dependent on the entrepreneurship indicator
Klasa gmin

Kryterium

Przedzia wartoci

Klasa 1 – wysoki poziom przedsibiorczoci

Wp max; r Wp + odch

306,37; 136,43

Liczba
gmin
w klasie
20

Klasa 2 – redni poziom przedsibiorczoci

r Wp + odch; r Wp

136,43; 96,14

57

r Wp; r Wp – odch

96,14; 55,85

144

r Wp – odch; Wp min

55,85; 48,47

8

Klasa 3 – niski poziom przedsibiorczoci
Klasa 4 – bardzo niski poziom przedsibiorczoci
ródo: Obliczenia wasne.
Source: Authors’ calculation.

Jak wynika z tabeli 3, najwicej gmin wiejskich województwa mazowieckiego przynaley do klasy 3, czyli o niskim poziomie przedsibiorczoci. Najmniej liczn grup s
za gminy o bardzo niskim poziomie przedsibiorczoci, w klasie 4 znajduje si tylko
8 jednostek. Klas 1, czyli gminy o wysokim poziomie przedsibiorczoci, tworzy 20
jednostek, z których 90% stanowi gminy, dla których najbliszym gównym orodkiem
gospodarczym jest miasto wojewódzkie – Warszawa.
Analiza przestrzenna gmin nalecych do 1 i 2 klasy (czyli o wysokim i rednim
poziomie przedsibiorczoci) wskazuje, e najwysze wartoci s charakterystyczne dla
gmin wiejskich pooonych najbliej gównych orodków gospodarczych województwa
(maksymalna odlego to 50 km). Z ogólnej liczby 77 jednostek nalecych do 1 i 2 klasy, ponad 49% to gminy, dla których gównym orodkiem gospodarczym jest Warszawa,
a niemal 20% to jednostki terytorialne pooone najbliej Ostroki (tab. 4).
Rozkad gmin wiejskich województwa mazowieckiego nalecych do klasy jednostek
o niskim i bardzo niskim poziomie przedsibiorczoci w zalenoci od przynalenoci do
najbliszego gównego orodka gospodarczego prezentuje rysunek 2.
Analizujc wartoci wskanika przedsibiorczoci gmin wiejskich i ich odlego od
gównych orodków gospodarczych województwa mazowieckiego, mona zauway zaleno midzy tymi dwiema zmiennymi. Zasadne jest wic przypuszczenie, i odlego
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Tabela 4. Liczba gmin w poszczególnych klasach w zalenoci od najbliszego gównego orodka
gospodarczego
Table 4. Number of communes in each class with reference to the nearest main economic center
Gówny orodek
gospodarczy

Liczba gmin
w klasie 1

Liczba gmin
w klasie 2

Liczba gmin
w klasie 3

Liczba gmin
w klasie 4
1

Warszawa

18

20

18

Radom

0

11

30

0

Pock

0

7

32

5

Ostroka

1

14

28

1

Siedlce

1

5

36

1

RAZEM

20

57

144

8

ródo: Obliczenia wasne.
Source: Authors’ calculation.

Rys. 2.

Gminy o niskim i bardzo niskim poziomie przedsibiorczoci a najbliszy gówny orodek gospodarczy województwa
Fig. 2. Communes with low and very low entrepreneurship level with reference to the nearest
provincial economic center
ródo: Obliczenia wasne.
Source: Authors’ calculation.

od gównego orodka gospodarczego w istotny sposób wpywa na poziom przedsibiorczoci. Aby zwery kowa t hipotez, posuono si analiz korelacji.
Najwaniejszym miernikiem siy zwizku prostoliniowego midzy dwiema cechami
mierzalnymi jest wspóczynnik korelacji liniowej Pearsona, który oblicza si na podstawie nastpujcego wzoru:
r

cov( x, y )
s( x) s ( y )

gdzie:
r
– wspóczynnik korelacji,
cov (x,y) – iloraz kowariancji zmiennych x i y,
s(x)s(y) – iloczyn odchyle zmiennych x i y.
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Warto wspóczynnika korelacji mieci si w przedziale domknitym [–1;1]. Im wiksza jego warto bezwzgldna, tym silniejsza jest zaleno liniowa midzy zmiennymi.
Wspóczynnik korelacji r = 0 oznacza brak liniowej zalenoci midzy badanymi cechami,
r = 1 oznacza dokadn dodatni liniow zaleno midzy cechami, natomiast r = –1
oznacza dokadn ujemn liniow zaleno midzy zmiennymi, tzn. jeeli zmienna x
ronie, to zmienna y maleje i na odwrót.
Rysunek 3 przedstawia relacje midzy odlegoci od gównych orodków gospodarczych (zmienna x) a poziomem przedsibiorczoci (zmienna y).

Rys. 3.

Poziom przedsibiorczoci w gminie w zalenoci od odlegoci od gównego orodka
gospodarczego
Fig. 3. Commune’s entrepreneurship level dependent on the distance to the main economic center
ródo: Obliczenia wasne.
Source: Authors’ calculation.

Wspóczynnik korelacji r zmiennej x (poziom przedsibiorczoci) wzgldem zmiennej y (odlego jednostki od gównego orodka gospodarczego) wynosi –0,21. Wskazuje
to na nisk, lecz wyran zaleno liniow badanych zmiennych.
Zewery kowana hipoteza dowodzi, e wzrost odlegoci danej gminy wiejskiej od
gównego orodka gospodarczego powoduje spadek wskanika przedsibiorczoci, czyli
tym samym skutkuje mniejsz liczb przedsibiorstw w przeliczeniu na 1000 mieszkaców w wieku produkcyjnym.

WNIOSKI
Wery kacja statystyczna postawionej hipotezy potwierdzia jej suszno . Przeprowadzone na podstawie danych statystycznych dotyczcych gmin wiejskich województwa mazowieckiego badania wykazay, i wystpuje statystycznie istotna zaleno midzy poziomem przedsibiorczoci w badanych gminach a ich oddaleniem od gównych
orodków gospodarczych województwa.
Maa i rednia przedsibiorczo na wsi postrzegana jest jako wana droga prowadzca do poprawy statusu ekonomicznego rodzin wiejskich i rolniczych oraz do rozwoju
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funkcji pozarolniczych i przemian na obszarach wiejskich. Jej rozwój uwarunkowany jest
czynnikami zewntrznymi (o charakterze systemowym, ogólnokrajowym i makroekonomicznym oraz o charakterze lokalnym, mikroekonomicznym) i wewntrznymi [Wilkin
1997].
W literaturze oddalenie jednostki od orodka gospodarczego jest traktowane jako jeden z wielu czynników determinujcych poziom przedsibiorczoci, obok midzy innymi
potencjau inwestycyjnego, poziomu bezrobocia, zaplecza infrastrukturalnego czy mierników obcienia demogra cznego. Procedura badawcza udowodnia jednak, e odlego od orodków gospodarczych niezaprzeczalnie wpywa na liczb przedsibiorstw
dziaajcych na obszarach wiejskich. Ssiedztwo duych orodków gospodarczych dziaa
stymulujco na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej na obszarach wiejskich, wskazujc na znaczenie wielkoci rynku zbytu dla oferowanych produktów i usug. Warunki
dziaania przedsibiorstw na obszarach wiejskich (takie jak zasób siy roboczej, nisze
koszty eksploatacji czy podatki) zachcaj do prowadzenia inwestycji na obszarach bezporednio przylegych do aglomeracji miejskich. Tym samym orodki znacznie oddalone
od centrów gospodarczych charakteryzuj si niszym poziomem przedsibiorczoci.
Znaczenia nabiera równie fakt, i przedsibiorstwa, które nie posiadaj zaplecza w postaci ssiadujcego rynku zbytu w orodku gospodarczym, koncentruj si na oferowaniu
swoich produktów i usug jedynie odbiorcom lokalnym. W tym przypadku oznacza to
najczciej ograniczony popyt, a co za tym idzie, ograniczon warto dodan i zyski
przedsibiorstwa.
Zasadne w tym przypadku wydaje si wic szczególne wspieranie przedsibiorczoci wiejskiej na obszarach pooonych peryferyjnie w stosunku do orodków miejskich.
Moe przejawia si ono w otwieraniu nowych rynków zbytu, nawizywaniu relacji handlowych i inwestorskich z kontrahentami zagranicznymi, a take wprowadzaniu zacht
ekonomicznych dla nowych przedsibiorców (tworzenie specjalnych stref ekonomicznych, obnianie podatków, przygotowywanie terenów pod inwestycje).
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DIVERSITY OF THE ENTREPRENEURSHIP INDICATOR’S VALUE
IN RURAL COMMUNES OF THE MAZOVIA PROVINCE (IN SPATIAL
CONFIGURATION)
Abstract. The article presents results of the research in relations between Mazovian rural
communes’ entrepreneurship indicator and their distance to the main provincial economic
centers. Entrepreneurship indicator was presented as a number of registered enterprises for
1000 inhabitants in the production age. For the needs of the research ve cities were chosen
as a Mazovian main economic centers – Warszawa, Radom, Pock, Ostroka and Siedlce.
Distances between them and analyzed rural areas were calculated as a shortest road distances. The proposed hypothesis’ veri cation proved that relation between entrepreneurship
indicator’s value at the communes and distance to the main economic center is statistically
signi cant.
Key words: Mazovia Province, rural areas, indicator, entrepreneurship, spatial con guration
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