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ZMIANY POZIOMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY
I JEJ WPYW NA ROZWÓJ PRZEDSIBIORCZOCI
NA OBSZARACH WIEJSKICH NA PRZYKADZIE
WOJEWÓDZTW KUJAWSKO-POMORSKIEGO
I POMORSKIEGO
Aleksandra Jezierska-Thöle
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu
Streszczenie. Celem pracy bya analiza przestrzenna (woj. kujawsko-pomorskie i pomorskie) i czasowa (2002–2008) zmian poziomu rozwoju infrastruktury technicznej i spoecznej oraz wykazanie znaczenia elementów infrastruktury dla rozwoju przedsibiorczoci
na obszarach wiejskich. Badaniami objto równie zrónicowanie przestrzenne przedsibiorczoci z uwzgldnieniem poszczególnych sekcji dziaalnoci gospodarczej. W pracy
zastosowano analiz korelacji liniowej Pearsona oraz taksonomiczne mierniki rozwoju.
Wyniki bada wskazuj na umiarkowan zaleno midzy rozwojem infrastruktury wiejskiej a rozwojem przedsibiorczoci (r = 0,55).
Sowa kluczowe: infrastruktura techniczna i spoeczna, przedsibiorczo, obszary wiejskie

WSTP
Jako przestrzeni wiejskiej zyskuje na znaczeniu dziki rozwojowi przedsibiorczoci [Baski, Stola 2000]. Pojcie przedsibiorczoci traktowane jest jako postawa i jako
proces. Jako postawa przedsibiorczo jest cech jednostek ludzkich i polega na skonnoci do podejmowania dziaa, ulepszaniu istniejcych elementów rodowiska [Duczkowska-Maysz 1993]. Przedsibiorczo stanowi bowiem podstaw rozwoju spoeczno-gospodarczego, wprowadza postp i innowacje technologiczne oraz przyczynia si do
wzrostu liczby miejsc pracy na obszarach wiejskich. Oywienie gospodarcze wsi wie
si z powstawaniem nowych podmiotów gospodarczych. Stworzenie odpowiednich uwarunkowa do rozwoju przedsibiorczoci na wsi powinno by zatem jednym z najwaniejszych priorytetów rozwoju lokalnego organów samorzdu regionalnego.
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Problemy rozwoju przedsibiorczoci na obszarach wiejskich stanowi obecnie wany temat badawczy w literaturze krajowej. Zagadnieniem tym zajmowali si m.in. Czapiewski [2004], Koodziejczak [2006], Rosner [2007]. Na przykad Jasiulewicz [2002]
podaje, e wszelka dziaalno gospodarcza oparta jest na bazie infrastruktury wiejskiej,
poniewa jej poziom wpywa na atrakcyjno bd nieatrakcyjno inwestycyjn obszarów wiejskich. Odpowiednie wyposaenie w infrastruktur obszarów wiejskich stanowi
niezbdny warunek unowoczeniania rolnictwa, przycigania zasobów kapitaowych,
rozwoju turystyki i innych rodzajów dziaalnoci pozarolniczej. Jednoczenie nowe miejsca pracy sprzyjaj dalszemu rozwojowi infrastruktury. Zalenoci midzy poziomem
infrastruktury a rozwojem przedsibiorczoci maj charakter sprze zwrotnych, w których infrastruktura odgrywa rol bod ca [Picek 1999], niedorozwój infrastrukturalny
stanowi istotn barier w rozwoju przedsibiorczoci.
Badaniami objto obszary wiejskie woj. kujawsko-pomorskiego i pomorskiego
o cznej powierzchni 36 263 km2. Obszar ten okrelany jest jako region „Pomorza Nadwilaskiego” i zwizany jest z dugoletni wspóprac midzywojewódzk na szczeblu
planistycznym od 1991 roku. Swoj nazw nawizuje zarówno do kryteriów geogra cznych, jak i historycznych. Wspópraca midzywojewódzka ma przede wszystkim „charakter funkcjonalny, zasadzajcy si na wspólnocie interesów spoecznoci lokalnych,
wspólnym dziedzictwie historyczno-kulturowym, prognozach rozwoju regionalnego”
[Pomorze Nadwilaskie 1993]. „Wisa nie bya rzek graniczn, nie dzielia, lecz czya
ziemie, przez które pyna” [Mielczarski 1978].
CEL I ZAKRES PRACY
Gównym celem pracy jest przedstawienie zmian poziomu rozwoju infrastruktury
wiejskiej oraz wykazanie znaczenia elementów infrastruktury dla rozwoju przedsibiorczoci na obszarach wiejskich. W pracy postawiono nastpujce pytania badawcze:
1. Jakie jest tempo i jakie s kierunki zmian w rozwoju przedsibiorczoci oraz infrastruktury technicznej i spoecznej na wsi?
2. Czy istniej zwizki i wzajemne uwarunkowania midzy rozwojem infrastruktury
a przedsibiorczoci?
3. Jak mona ksztatowa rozwój przedsibiorczoci obszarów wiejskich na bazie infrastruktury wiejskiej?
Majc na uwadze powysze pytania postawiono nastpujc hipotez badawcz:
wzrost poziomu infrastruktury spoecznej i technicznej przyczynia si do wzrostu przedsibiorczoci na obszarach wiejskich i odwrotnie – infrastruktura wiejska rozwija si
wraz ze wzrostem przedsibiorczoci.
MATERIAY I METODY
Analiza zalenoci midzy wyposaeniem infrastrukturalnym a rozwojem przedsibiorczoci zostaa przeprowadzona na podstawie wybranych elementów infrastruktury
wiejskiej z uwzgldnieniem poszczególnych sekcji dziaalnoci gospodarczej z Banku
Danych Regionalnych GUS dla lat 2002 i 2008. Do przeprowadzenia analizy infrastrukActa Sci. Pol.
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tury wiejskiej skonstruowano odpowiednie wska niki infrastrukturalne okrelajce dostpno ludnoci do urzdze i obiektów infrastrukturalnych (jako procent gospodarstw
wyposaonych w dany element) oraz stopie zagszczenia (na 100 km2). Do analizy
przestrzennej i czasowej wybrano nastpujce elementy:
A. Infrastruktura techniczna: dugo sieci wodocigowej i kanalizacyjnej, dostpno
do sieci wodocigowej, kanalizacyjnej, gazowej,
B. Infrastruktura spoeczna: liczba aptek, liczba ludnoci przypadajca na 1 lekarza, liczba bibliotek, liczba woluminów na 1000 mieszkaców,
C. Infrastruktura ekonomiczna: caoroczne obiekty turystyczne.
Analiza rozwoju przedsibiorczoci zostaa dokonana na podstawie wska nika przedsibiorczoci wedug wzoru [Klasik 2006]:
P=

a
n ⋅1000

gdzie:
a – liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w systemie REGON,
n – liczba mieszkaców.
W celu dokonania analizy przyjtych do bada elementów oraz okrelenia wspózalenoci midzy tymi elementami zastosowano nastpujce metody statystyczne:
A. analiza korelacji,
B. taksonomiczne mierniki rozwoju,
C. test istotnoci rónic midzy rednimi.
Wspóczynnik korelacji liniowej Pearsona posuy do analizy zwizku korelacyjnego
midzy poziomem rozwoju infrastruktury technicznej i spoecznej a poziomem rozwoju
przedsibiorczoci
1
¦ ( xij − x j ) ⋅ ( yik − yk )
WK jk = n
δ j ⋅δk

gdzie:
WKjk – wspóczynnik korelacji midzy cechami j i k,
x ij
– warto cechy j w powiecie i,
xj
– rednia warto cechy j,
yik
– warto cechy k w powiecie i,
yk
– rednia warto cechy k,
j
– odchylenie standardowe cechy j,
k
– odchylenie standardowe cechy k,
n
– liczba powiatów.
W pracy przyjto nastpujc interpretacj wyników:
r 0,2 – brak zwizku liniowego,
0,2– 0,4 – saba zaleno,
0,4–0,7 – umiarkowana zaleno,
0,7–0,9 – do silna zaleno,
r 0,9 – bardzo silna zaleno.
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Taksonomiczny miernik rozwoju Hellwiga posuy do okrelenia poziomów rozwoju
infrastruktury spoecznej i technicznej. Wyraa si on wzorem:
di =

Cij
Co

gdzie:
Cij – odlego kadego punktu Pi od Po.
Odlego kadego Pi od Po oblicza si wedug wzoru:
m

Cij = ¦ ª¬( X ik − X jk ) º¼
2

1
2

i = 1, 2, ..., n

k =1

Co = C ij + 2So

C ij =

1 n
¦ Cij
n i =1
1

ª1 n
º2
So = « ¦ (cij − c j ) 2 »
¬ n i =1
¼

Ze wzgldu na to, e cechy miay róne miano poddano je standaryzacji (normalizacji) wedug wzoru:
1

ª1 n
º2
Sk = « ¦ ( xik − xik ) 2 »
¬ n i =1
¼

gdzie:
Sk – odchylenie standardowe cechy k,
xik – warto cechy k w jednostce terytorialnej i,
xik – rednia arytmetyczna cechy k.
Na podstawie uzyskanych wartoci przeprowadzono klasy kacj powiatów w latach
2002 i 2008. Podstaw wydzielenia klas powiatów s przedziay wartoci miernika rozwoju, zbudowane na podstawie redniej arytmetycznej i odchylenia standartowego. Przyjto nastpujce zasady wydzielenia szeciu klas poziomów:
Klasa I
di d di – 2Sdi
Klasa II

di – 2Sdi < di d di – Sdi

Klasa III

di – Sdi< di d di

Klasa IV
Klasa V
Klasa VI

di < di d di + Sdi
di + Sdi< di d di +2Sdi
di > di + 2Sdi

Uzyskane wyniki bada posuyy do oceny poziomu rozwoju infrastruktury spoecznej i technicznej oraz umoliwiy odpowied na postawione pytania badawcze.
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ROZWÓJ PRZEDSIBIORCZOCI
W latach 2002–2008 na obszarach wiejskich Pomorza Nadwilaskiego nastpi
wzrost poziomu przedsibiorczoci o 12,4%. Wska nik przedsibiorczoci (liczba podmiotów gospodarczych/1000 ludnoci) wzrós z 74 do 83. Tendencja wzrostu widoczna
jest prawie we wszystkich powiatach, z wyjtkiem wbrzeskiego i chemiskiego, gdzie
spadek rozwoju przedsibiorczoci wyniós –8,9 i –0,2%. Analiza przestrzenna poziomu
przedsibiorczoci w 2008 roku wykazuje, e najwyszy poziom (powyej 100) wystpi w powiatach pooonych w ssiedztwie Trójmiasta: lborskim (128), puckim (118),
gdaskim i nowodworskim (107). Jest to zwizane z jednej strony z procesami urbanizacji i rozwojem gospodarczym obszarów podmiejskich, które oferuj korzystniejsze cenowo moliwoci rozwoju przedsibiorczoci. Z drugiej za strony pooenie powiatów
na terenie pobrzea batyckiego i w bezporednim kontakcie z lini brzegow przyczynia
si do wzrostu dziaalnoci usugowej zwizanej z turystyk. Niski poziom przedsibiorczoci (poniej 70) zanotowano w powiatach: grudzidzkim (60), chemiskim (63),
wocawskim (65) i wbrzeskim (65), gdzie wiksza cz podmiotów gospodarczych
zlokalizowana jest na terenie miast (rys. 1).

Rys. 1.
Fig. 1.

Wska nik przedsibiorczoci w latach 2002–2008 (liczba podmiotów gospodarczych
/1000 ludnoci)
Business index in villages over the period 2002–2008 (number of economic entities/1000
population)

Analiza czasowa wska nika dynamiki dziaalnoci gospodarczej wykazuje, e najwyszy wska nik (powyej 30% w stosunku do 2002 r.) wystpi w powiatach pooonych w rejonach turystycznych: starogardzkim (wzrost o 32,2%) i kartuskim (31,8%)
oraz na obszarach wiejskich ssiadujcych z miastami wojewódzkimi, tj. w powiatach
bydgoskim (29,2%) i gdaskim (27,4%).
Na podstawie rysunku 2 zauwaa si, e zarówno w woj. kujawsko-pomorskim, jak
i pomorskim nastpi wzrost dziaalnoci gospodarczej, odpowiednio o 10,1 i 16,1%.
W woj. kujawsko-pomorskim najwyszy wzrost (80,2%) zanotowano w sekcji E (wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, wod i gaz), a nastpnie w budownictwie
oraz ochronie zdrowia (36%). W woj. pomorskim za najwyszy wzrost (60%) zanotowaOeconomia 9 (3) 2010
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no w sekcji M (edukacja). Spadek dziaalnoci zanotowano w sekcji A zwizanej z rolnictwem i lenictwem (–11,2%). Spadek dziaalnoci rolnej nastpi na terenie wszystkich
powiatów woj. kujawsko-pomorskiego i w 37% powiatów woj. pomorskiego.

kujawsko-pomorskie

pomorskie

Rys. 2.

Wska nik dynamiki dziaalnoci gospodarczej wedug sekcji dziaalnoci PKD w latach
2002–2008, %
Fig. 2. Dynamics of economic activities in villages over the period 2002–2008, %
A – rolnictwo/agriculture, D – przetwórstwo przemysowe/manufacturing, E – wytwarzanie i zaopatrywanie w energi, wod i gaz/electricity, gas and water supply, F – budownictwo/construction,
G – handel hurtowy i detaliczny/trade, H – hotele i restauracje/hotels and restaurants, I – transport/
transport, J – porednictwo nansowe/ nancial intermediation, K – obsuga nieruchomoci/real
estate, L – administracja publiczna/public administration, M – edukacja/education, N – ochrona
zdrowia/health care, O – dziaalno komunalna, spoeczna/community and social service
ródo: Opracowanie wasne na podstawie GUS.
Source: Author’s calculation based on the CSO data.

ZMIANY POZIOMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Wedug Fereniec [1996], infrastruktura oznacza „podstawowe urzdzenia i instytucje wiadczce usugi niezbdne do naleytego funkcjonowania produkcyjnych dziaów
gospodarki”. Ginsbert-Gebert [1976] uwaa, e „infrastruktura stanowi kategori ekonomiczn, oznaczajc zwizan z danym terenem baz materialn suc szeroko pojtym potrzebom zarówno produkcji, jak i konsumpcji”. Oznacza to, e infrastruktura to
element gospodarki narodowej, a z drugiej strony stanowi skadnik struktury przestrzennej okrelonego obszaru [Chudzik 1998].
Na obszarach wiejskich Pomorza Nadwilaskiego w latach 2002–2008 nastpi
znaczny wzrost wyposaenia w infrastruktur techniczn (rys. 3 i 4). Wzrost ten objawia si przez popraw stanu i wyposaenia w gospodarce wodno-ciekowej, jak równie
przez dostpno mieszkaców do sieci gazowej. Budowa systemu kanalizacyjno-wodocigowego zwizana jest z charakterem sieci osadniczej, jak i uksztatowaniem terenu.
Najwiksz dynamik zmian charakteryzowaa sie kanalizacyjna, gdzie wska nik
wzrostu wyniós a 98% (tab. 1). Dostpno sieci kanalizacyjnej w km/100 km2 wzrosa
z 10,3 do 20,4. W ukadzie województw najwiksze zmiany zaobserwowano w powiatach
wejherowskim (z 5,3 do 36,5, tj. a o 588%) oraz rypiskim (z 2,2 do 12,9, tj. o 486%).
Stopie skanalizowania nie jest jednak wystarczajcy, gdy spora cz gospodarstw rolActa Sci. Pol.
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nych pozbywa si cieków w sposób zagraajcy rodowisku naturalnemu, a tym samym
uytkownikom wód, odprowadzajc je do doów chonnych, mietników, gnojowników
oraz rowów melioracyjnych [Jezierska 2006] (rys. 5).
W latach 2002–2008 nastpi niewielki wzrost wska nika dostpnoci przestrzennej
linii wodocigowej (0,3%). Niewielki wzrost dugoci linii wodocigowej w analizowanym okresie zwizany jest z popraw infrastruktury wodocigowej w wikszoci powiatów ju w latach 90. Gminy korzystay wówczas z kredytów preferencyjnych oraz ze
rodków pochodzcych z Funduszu Restrukturyzacji i Odduenia Rolnictwa, Agencji
Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, AWRSP, programów SAPARD i PHARE. W analizowanym okresie nastpia kolejna rozbudowa linii
wodocigowej w powiatach: spoleskim (38,3%), wejherowskim (35,7%), tucholskim
(3,5%), sztumskim (33,8%). nowodworskim (30%), aleksandrowskim (30%) (rys. 6).

Rys. 3.
Fig. 3.

Dostpno sieci kanalizacyjnej w 2008 r., km·(100 km2)–1
Water-lines length 2008, km per 100 km2
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Rys. 4.
Fig. 4.

Dostpno sieci kanalizacyjnej w 2008 r., km·(100 km2)–1
Sewerage system length in 2008, km·(100 km2)–1

Tabela 1. Dynamika infrastruktury technicznej w latach 2002–2008
Table 1. Dynamics of technical infrastructure in villages over the period 2002–2008
Wska nik infrastruktury technicznej

Wska nik
dynamiki w %
(2002 = 100%)

Jednostka

2002

2008

Dugo linii wodocigowej

km·(100 km2)–1

79,3

89,9

13,4

Dugo linii kanalizacyjnej

km·(100 km2)–1

10,3

20,4

97,6

Dugo linii gazowej

km·(100 km2)–1

2,7

5,4

46,5

% gospodarstw domowych
% gospodarstw domowych

78,3
22,1

81,4
31,2

104,0
141,3

Ludno korzystajca z sieci wodocigowej
Ludno korzystajca z sieci kanalizacyjnej

ródo: Opracowanie wasne na podstawie GUS.
Source: Author’s calculation based on the CSO data.
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Rys. 5.
Fig. 5.
ródo:
Source:

pomorskie

Zmiany dostpnoci sieci kanalizacyjnej w km/100 km2 w latach 2002–2008
Dynamics of sewage system length per 100 km2 over the period 2002–2008
Opracowanie wasne na podstawie GUS.
Author’s calculation based on the CSO data.

kujawsko-pomorskie

Rys. 6.
Fig. 6.
ródo:
Source:
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pomorskie
2

Zmiany dostpnoci sieci wodocigowej w km/100 km w latach 2002–2008
Dynamics of water-lines length per 100 km2 over the period 2002–2008
Opracowanie wasne na podstawie danych GUS.
Author’s calculation based on the CSO data.

Proces gazy kacji wsi w duej mierze zaley od charakteru zabudowy wiejskiej oraz
od odlegoci od róda zasilania. Ograniczenie gazy kacji wsi do niektórych rejonów
kraju spowodowane jest przede wszystkim du kapitaochonnoci sieci gazowych, niedostatecznie rozbudowanym krajowym systemem gazowniczym i regionalnych ukadów
sieciowych. Std w urzdzenia gazownicze wyposaane s z reguy wsie odznaczajce
si wzgldnie zwart zabudow [Zawadzki 1993]. Ponadto rozwój gazownictwa przewodowego na wsi postpuje gównie na obszarach pooonych w ssiedztwie gazocigów.
W latach 2002–2008 nastpi wzrost gstoci linii gazowej z 3,7 do 5,4, co stanowi 46,5%
ogóu wsi. Zmiany te zaszy przede wszystkim na terenie powiatów woj. pomorskiego,
gdzie dostpno sieci gazowej wzrosa z 5,2 do 10,1, tj. a o 100%. Najlepiej zaopatrzeni w gaz s mieszkacy powiatów puckiego (59,1), gdaskiego (32,7) oraz tczewskiego
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(21,6). Na obszarach wiejskich woj. kujawsko-pomorskiego obserwuje si nieznaczn
popraw w sie gazow (z 0,6 do 1,4). Najwiksza gsto sieci gazowej wystpuje na
obszarach wiejskich ssiadujcych z miastami wojewódzkimi i jest zwizana z procesami
urbanizacji, tj. w powiatach: bydgoskim (9,5) grudzidzkim (3,6), toruskim (3,2) i wocawskim (4,2) (rys. 7).

kujawsko-pomorskie

Rys. 7.
Fig. 7.
ródo:
Source:

pomorskie

Zmiany dostpnoci sieci gazowej w km 100/km2 w latach 2002–2008
Dynamics of gas system length per 100/km2 over the period 2002–2008
Opracowanie wasne na podstawie GUS.
Author’s calculation based on the CSO data.

Udzia ludnoci wiejskiej Pomorza Nadwilaskiego korzystajcej z sieci wodocigowej i kanalizacyjnej wynosi odpowiednio 81,4 i 31,2%. Udzia ten jest wyszy od
redniej dla obszarów wiejskich Polski, która wynosi 74,3 i 24,2%. Bardzo niewielki
jest natomiast udzia ludnoci korzystajcej z sieci gazowej, wynosi on 3,3% przy 18,8%
dla Polski. W ukadzie przestrzennym zauwaa si, e najwicej osób korzysta z sieci
wodocigowej w powiatach nadmorskich woj. pomorskiego: nowodworskim (94,3%),
puckim (90,6%) oraz supskim (90,2), z sieci kanalizacyjnej w powiatach, na terenie
których wystpuj obszary chronione, tj.: puckim (57,0), czuchowskim (46,5%), tucholskim (44,9%) i chojnickim (42,1%).

ZMIANY POZIOMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPOECZNEJ
Infrastruktura spoeczna jest podsystemem spoeczno-ekonomicznym, który ujmuje
instytucje i urzdzenia przeznaczone do wiadczenia usug dla ludnoci w okrelonych
dziedzinach, jak: owiata, zdrowie, kultura i wypoczynek [Koodziejczyk 2004]. Dobrze
rozwinita infrastruktura spoeczna znacznie podnosi warunki cywilizacyjno-bytowe
mieszkaców oraz atrakcyjno lokalizacyjn terenu.
Analiza porównawcza wska nika dostpnoci do opieki medycznej, wyraajcego
liczb ludnoci przypadajc na 1 lekarza, wykazuje wzrost z 1046 do 1228 osób, tj.
o 16%, co jest zjawiskiem negatywnym. Sytuacja ta wystpuje zarówno w woj. kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim i jest zwizana m.in. z likwidacj wikszoci przyzakadowych przychodni zdrowia. Ssiedztwo wikszych miast przyczynia si do odpywu
lekarzy z obszarów wiejskich, z drugiej za strony dua koncentracja ludnoci wpywa
Acta Sci. Pol.
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na wzrost tego wska nika (rys. 8). Spadek liczby ludnoci (na 1 lekarza) zanotowano natomiast w 8 powiatach: tucholskim (–20%), chojnickim (–12,6%), kocierskim
(–10,0%), wejherowskim (–10,0%), supskim (–5,0%), kartuskim (–4,0) i bytowskim
(–3,9%) (rys. 8).

Rys. 8. Zmiany infrastruktury spoecznej w latach 2002–2008, %
Fig. 8. Dynamics of social infrastructure over the period 200–2008, %
A – liczba ludnoci na 1 lekarza/population per 1 doktor, B – liczba aptek/population per pharmacy,
C – liczba ludnoci na 1 placówk biblioteczn/population per library, D – ksigozbiór bibliotek na
1000 ludnoci/books per 1000 population, E – liczba caorocznych obiektów turystycznych/number of all-year tourist facilities
ródo: Opracowanie wasne na podstawie GUS.
Source: Author’s calculation based on the CSO data.

W analizowanym okresie nastpio równie pogorszenie dostpnoci ludnoci wiejskiej do dóbr kultury na wsi. wiadczy o tym wzrost liczby osób przypadajcej na 1 placówk biblioteczn o 11,4%, w tym w woj. kujawsko-pomorskim o 8,4%, w pomorskim
a o 14,5%. Wraz ze spadkiem liczby bibliotek spada liczba woluminów na 1000 ludnoci (–3,8%). Pozytywne zjawisko natomiast zanotowano we wzrocie liczby caorocznych obiektów turystycznych z 213 do 250, tj. o 16%. W ukadzie województw najwicej
obiektów turystycznych w 2008 roku zarejestrowano w powiatach nadmorskich, tj.: puckim (60), supskim (31), pojeziernych: kartuskim (18) i chojnickim (19) oraz w powiecie
aleksandrowskim (29), co jest zwizane z pooonym na terenie powiatu uzdrowiskiem
Ciechocinek. Dziaalno turystyczna przyczynia si równie do wzrostu poday na rynku
pracy przez rozwój dziaalnoci pozarolniczej, tj. handlu, gastronomii i usug turystycznych.

OCENA POZIOMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I SPOECZNEJ I JEJ WPYW NA ROZWÓJ PRZEDSIBIORCZOCI
Oceny poziomu rozwoju infrastruktury wiejskiej dokonano metod taksonomicznego
miernika rozwoju. Jak wynika z ukadu powiatów, rozpito wartoci Cio w 2002 roku
bya nieznacznie wiksza (8,4095) ni w 2008 roku (8,5229), co oznacza, e zmniejszy
si dystans w poziomie rozwoju infrastruktury wiejskiej pomidzy powiatami. W 18 powiatach warto Cio zmniejszya si w stosunku do 2002 roku, co wskazuje, e w 52,9%
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powiatów nastpia poprawa rozwoju infrastruktury wiejskiej. W najwikszej odlegoci od „obiektu wzorcowego” w 2002 roku znajdowa si powiat kocierski (10,9133),
a w 2008 roku powiat sztumski (9,8997).
Na podstawie miar rozwoju (di) wyodrbniono 6 klas reprezentujcych poziom wyposaenia (rys. 9). Analiza porównawcza udziau poszczególnych powiatów w przedziaach klasowych wykazuje stabilizacj w klasie I, spadek udziau w klasach II i III oraz wzrost udziau
w klasach V–VI, co wiadczy o spadku poziomu rozwoju. Najmniej jednostek zakwali kowanych zostao do klasy I o bardzo wysokim poziomie rozwoju: poziom II (wysoki) reprezentoway w 2002 roku powiaty: inowrocawski, kartuski, nowodworski i kwidzyski, a w
2008 roku powiaty toruski, inowrocawski i kartuski. W 2008 roku najliczniej reprezentowany by poziom IV (redni niszy), co stanowio 91,2% ogóu. W klasie II (redni wyszy)
w 2008 roku znalazo si 10 powiatów, mniej ni w 2002 roku (12). Udzia powiatów wzrós
znacznie w klasie V (niski) – z 8,6 do 14,3%. Niski poziom rozwoju infrastruktury prezentuj
powiaty: spoleski, lipnowski, nakielski, kocierski i sztumski.

Rys. 9.
Zmiana udziau poziomu rozwoju infrastruktury wiejskiej w latach 2002–2008, %
Fig. 9. The percentage share of rural infrastructure development over the period 2002–2008,%
ródo: Opracowanie wasne na podstawie GUS.
Source: Author’s calculation based on the CSO data.

Wpyw infrastruktury wiejskiej na rozwój przedsibiorczoci na obszarach wiejskich
okrelono na podstawie wspóczynnika korelacji pomidzy wybranymi elementami infrastruktury technicznej i spoecznej a wska nikiem przedsibiorczoci. Przeprowadzone badania wykazay umiarkowan zaleno midzy poziomem rozwoju infrastruktury technicznej i spoecznej a wska nikiem przedsibiorczoci zarówno w 2002 roku
(r = 0,59), jak i 2008 roku (r = 0,55). Analiza zalenoci midzy cechami przedsibiorczo i wyposaenie w infrastruktur wiejsk wykazaa bardzo siln zaleno ze
wska nikiem zwodocigowania terenu (r = 0,73), a nastpnie umiarkowan zaleno
ze wska nikiem skanalizowania terenu (r = 0,63) wska nikiem obiektów turystycznych
(r = 0,55). Sab zaleno natomiast wykazay cechy przedsibiorczo i infrastruktura
spoeczna, tj. liczba aptek (0,38) oraz ksigozbiór/1000 ludnoci (0,26).
Ujemne wartoci wspóczynnika korelacji Pearsona wyliczono dla dwóch wska ników: liczby ludnoci przypadajcej na 1 lekarza (–0,23) oraz liczby ludnoci przypadajcej na 1 bibliotek (–0,48), co oznacza brak zwizku liniowego z rozwojem przedsibiorczoci. S to wska niki, których wartoci w kolejnych latach malay, co moe wpywa
na ujemn korelacj z poziomem przedsibiorczoci (rys. 10).
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Rys. 10. Zaleno korelacyjna pomidzy wska nikiem przedsibiorczoci a wybranymi elementami infrastruktury technicznej i spoecznej, 2008
Fig. 10. Correlation between entrepreneurship factor and selected components of technical and
socio infrastructure, 2008
A – dugo sieci wodocigowej/length of water-lines, B – dugo sieci kanalizacyjnej/length of
sewerage system, C – ludno korzystajca z sieci wodocigowej/population uses the water lines,
D – ludno korzystajca z sieci kanalizacyjnej/population uses the sewerage system, E – liczba
ludnoci przypadajca na 1 lekarza/population per 1 doctor, F – liczba ludnoci przypadajca na
1 bibliotek/population per i library, G – ksigozbiór bibliotek na 1000 ludnoci/ books per 1000
population, H – liczba aptek/number of pharmacies, I – caoroczne obiekty turystyczne/all-year
tourist facilities
ródo: Opracowanie wasne na podstawie GUS.
Source: Author’s calculation based on the CSO data.

PODSUMOWANIE
Przeprowadzona analiza czasowa (2002–2008) i przestrzenna (woj. kujawsko-pomorskie i pomorskie) pozwolia na wyonienie nastpujcych prawidowoci:
– wska nik przedsibiorczoci na obszarach wiejskich wzrós z 74 do 83, tj. o 12,3%.
Najwikszy rozwój przedsibiorczoci wystpi w powiatach pooonych w ssiedztwie Trójmiasta, Bydgoszczy i Torunia. Wzrost liczby podmiotów gospodarczych na
obszarach wiejskich to efekt procesów urbanizacji oraz „przenoszenia” istniejcych
ju zakadów produkcyjnych, handlu i usug poza granic miast z uwagi na nisze
koszty utrzymania;
– procesom urbanizacji na wsi towarzyszy jednoczenie wzrost liczby podmiotów gospodarczych w sekcji edukacja (60%) w woj. pomorskim i ochronie zdrowia w kujawsko-pomorskim (36%);
– dodatkowym impulsem do rozwoju przedsibiorczoci na wsi jest rozwój turystyki
nadmorskiej i pojeziernej. Wraz z rozwojem infrastruktury turystycznej wzrasta poziom przedsibiorczoci. Potwierdza to wska nik korelacji (r = 0,55);
– istotnym elementem pobudzajcym rozwój obszarów wiejskich jest rozbudowa infrastruktury technicznej, a przede wszystkim gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Potwierdza to wysoki wska nik korelacji (r = 0,73) oraz najwyszy wzrost liczby podmiotów gospodarczych w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w wod i gaz (80%)
oraz w budownictwie (36%);
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– nastpia znaczna poprawa w wyposaeniu obszarów wiejskich w infrastruktur tech-

–

–
–

niczn. Zanotowano wzrost wska nika dostpnoci sieci kanalizacyjnej z 10,3 do
20,4. W ukadzie województw zmiany te sigay nawet 588% w powiecie wejherowskim (wzrost z 5,3 do 36,5) i 486% w powiecie rypiskim (wzrost z 2,2 do 12,9);
niekorzystne zmiany nastpiy w rozwoju infrastruktury spoecznej, a w szczególnoci znacznie wzrosa liczba osób przypadajca na 1 lekarza (z 1046 do 1228, tj.
o 16%) oraz w dostpnoci do dóbr kultury i nauki wskutek likwidacji zamiejscowych
lii bibliotecznych;
wikszo elementów infrastruktury spoecznej wykazaa sabncy wpyw na redni
poziom przedsibiorczoci, co jest zwizane m.in. z systematycznie malejc dziaalnoci spoeczn na obszarach wiejskich;
najwiksz dynamik zmian charakteryzoway si obszary wiejskie o niskim stopniu wyposaenia w infrastruktur wiejsk, co jest zjawiskiem pozytywnym, wiadczcym o staraniach wadz lokalnych w zdobyciu rodków na rozwój infrastruktury
wiejskiej.

Analizujc wska nik natenia infrastruktury w przeliczeniu na liczb mieszkaców
zauwaa si, e korzystniej wska nik ten ksztatuje si na terenach sabiej zaludnionych,
a w odniesieniu do powierzchni ogólnej obszarów wiejskich na terenach gciej zaludnionych o lepszej strukturze sieci osadniczej. Z kolei oceniajc równomierno rozmieszczenia oraz stopie spoecznej dostpnoci placówek infrastrukturalnych zauwaa si, e
najlepsza sytuacja panuje na terenach gciej zaludnionych i o lepszej strukturze demogra cznej i osadniczej, a najgorsza na terenach rzadziej zaludnionych o gorszej strukturze demogra cznej i osadniczej.
Postawiona na pocztku pracy hipoteza o zalenoci midzy rozwojem infrastruktury
spoecznej i technicznej a rozwojem przedsibiorczoci na obszarach wiejskich okazaa
si by hipotez prawdziw. W pracy wykazano umiarkowan zaleno midzy rozwojem infrastruktury wiejskiej a rozwojem przedsibiorczoci (r = 0,59) w 2002 roku
i (r = 0,55) w 2008 roku. Moe to wiadczy o sabym jeszcze poziomie rozwoju infrastrukturalnego obszarów wiejskich a silnym wpywie czynników zewntrznych. Tymczasem prawidowo ksztatowany rozwój infrastruktury wiejskiej, oprócz zapewnienia
waciwych warunków ycia mieszkacom, uatrakcyjnia region w celu lokalizacji kapitau zagranicznego i krajowego. Zrónicowanie powiatów w zakresie poziomu rozwoju
instytucji i urzdze infrastrukturalnych jest wynikiem nierównomiernego rozwoju spoeczno-gospodarczego oraz niejednolitej struktury sieci osadniczej.
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CHANGES IN INFRASTRUCTURE AND ITS INFLUENCE OVER THE
DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS BASED ON
CASES OF KUIAVIAN-POMERANIAN AND POMERANIAN VOIVODESHIPS
Abstract. The paper gives both spatial (Kuiavian-Pomeranian and Pomeranian Voivodeships) and time (2002–2008) analyses of the changes in the development of technical and
social infrastructure. It also shows the signi cance of elements of infrastructure for the
development of entrepreneurship in rural areas. The studies also included the spatial diversity of entrepreneurship in the individual branches of economic activity. The paper uses the
analysis of Pearson’s correlation coef cient as well as taxonomic measurements of development. As the study results show there is a slight dependency (r = 0.55) between the development of rural infrastructure and the development of entrepreneurship in rural areas.
Key words: entrepreneurship, technical and social infrastructure, rural areas
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