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1 WSTĘP  

Czy obszary wiejskie można nazwać obszarami 
sukcesu? Gdzie w przestrzeni możliwa jest deli-
mitacja obszarów sukcesu? Jakie uwarunkowa-
nia powodują kształtowanie się obszarów sukce-
su na wsi? Jakie czynniki w największym 
stopniu są odpowiedzialne za ich przestrzenne 
zróżnicowanie? Jak zdefiniować i zmierzyć 
sukces na obszarach wiejskich? Tak zarysowany 
zestaw pytań badawczych, oparty na kwerendzie 
literatury naukowej z zakresu rozwoju lokalnego 
oraz licznych obserwacjach terenowych autora, 
stanowił impuls do podjęcia pracy nad zagad-
nieniem wiejskich obszarów sukcesu. Odwołu-
jąc się do stwierdzenia Pacione (1984), kon-
cepcja obszarów sukcesu stawia szereg nowych 
pytań metodologicznych w geografii wsi i sta-
nowi atrakcyjne zagadnienie badawcze uwzględ-
niające wieloaspektowość analiz przestrzennych 
obszarów wiejskich, a nie wyłącznie ich opis 
monograficzny.  

2 CEL NAUKOWY PRACY  

Praca ma dwa zasadnicze i uzupełniające się 
cele badawcze: teoretyczno-metodyczny i empi-
ryczny. Pierwszy związany jest z próbą wypra-
cowania metodyki badawczej obszarów sukcesu 
na wsi w skali lokalnej. Drugi zakłada przepro-
wadzenie delimitacji obszarów sukcesu w woje-
wództwie mazowieckim według opracowanej 
procedury badawczej. Dzięki tak zdefiniowa-
nym celom możliwe będzie jednoczesne podję-
cie dwóch zasadniczych problemów badaw-
czych: empiryczne zweryfikowanie rozważań 

teoretycznych i metodycznych oraz dostarczenie 
informacji o uwarunkowaniach i czynnikach 
kreujących sukces na obszarach wiejskich w wo-
jewództwie mazowieckim.  

Do szczegółowych celów badawczych pracy 
należą: 

Cele metodyczne: 
 opracowanie metodyki badań obszarów 

sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi 
w aspekcie przestrzennym i w ujęciu 
kompleksowym; 

 opracowanie metody delimitacji obszarów 
sukcesu w skali lokalnej; 

 dobór wskaźników służących delimitacji 
obszarów sukcesu w skali lokalnej. 

Cele poznawcze: 
 określenie endogenicznych uwarunkowań 

rozwoju społeczno-gospodarczego na ob-
szarach wiejskich; 

 diagnoza zróżnicowania przestrzennego 
wiejskich obszarów sukcesu społeczno-
gospodarczego na Mazowszu; 

 wskazanie czynników determinujących 
kształtowanie obszarów sukcesu; 

 określenie współzależności pomiędzy ob-
szarami sukcesu i potencjalnymi czynni-
kami je kształtującymi. 

Cele utylitarne:  
 dokonanie przestrzennej charakterystyki 

uwarunkowań i czynników kształtujących 
obszary sukcesu na wsi; 

 wskazanie obszarów o wysokich zasobach 
potencjału własnego; 

 sformułowanie wniosków dla polityki roz-
woju lokalnego i regionalnego w woje-
wództwie mazowieckim. 

KONCEPCJA OBSZARÓW SUKCESU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO NA WSI 

I ICH ROZPOZNANIE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 

Konrad Ł. Czapiewski 
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 



Koncepcja obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim 

www.statsoft.pl/czytelnia.html          Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV   StatSoft Polska 2012 98 

W pracy przyjęto następujące cztery hipotezy 
badawcze:  

H1: Wiejskie obszary sukcesu, odznaczające 
się wysokim potencjałem endogenicznym, cha-
rakteryzują się także wysokim poziomem atrak-
cyjności dla czynników egzogenicznych, rozu-
mianym jako napływ na dany obszar miesz-
kańców, przedsiębiorców oraz środków finan-
sowych.  

H2: Wiejskie obszary sukcesu cechują się 
korzystną lokalizacją w przestrzeni regionu, 
związaną z bliskim położeniem względem du-
żych ośrodków miejskich i szlaków komuni-
kacyjnych.  

H3: Wiejskie obszary sukcesu wyróżniają się 
polifunkcyjną strukturą gospodarki oraz wyso-
kim poziomem dezagraryzacji, rozumianym 
jako niski udział rolnictwa, zarówno w użytko-
waniu ziemi, jak i zatrudnieniu oraz dochodach 
mieszkańców.  

H4: Wiejskie obszary sukcesu odznaczają się 
wysokim poziomem lokalnej aktywności spo-
łecznej, wyrażającym się licznym zaangażowa-
niem mieszkańców w procedurach demokratycz-
nych, działalnością w instytucjach pozarządo-
wych oraz wysokimi kompetencjami lokalnych 
liderów.  

3 JAK PRACA PRZYCZYNI SIĘ DO 
ROZWOJU DYSCYPLINY NAUKOWEJ  

Koncepcja „obszarów sukcesu” pojawiła się re-
latywnie niedawno w literaturze naukowej. 
Wcześniej w różnych opracowaniach nauko-
wych, planistycznych czy publicystycznych uży-
wano pojęcia „obszarów sukcesu” przy wska-
zywaniu pozytywnego wpływu realizacji róż-
nych programów rozwojowych na dany obszar. 
Ponadto okazjonalnie stosowano ten termin 
w opracowaniach analizujących rozwój spo-
łeczno-gospodarczy różnych regionów. Jednak-
że rzadko wskazywano na uwarunkowania 
i czynniki kształtujące obszary sukcesu oraz 
praktycznie nie przeprowadzano pełnej kwanty-
fikacji i operacjonalizacji tego pojęcia, czy 
przyjętej jego definicji. Dopiero od końca lat 90. 
XX wieku pojawiła się większa liczba opraco-
wań traktujących w sposób kompleksowy 
zagadnienie obszarów sukcesu (definiujących 
ten termin naukowy poprzez podanie opisu 
operacji określających jego zastosowanie), choć 

w dalszym ciągu nie ma ono rozbudowanej 
metodyki badawczej.  

Lukę tę w pewien sposób wypełnia niniejsza 
rozprawa doktorska. W pracy przyjęto następu-
jącą definicję terminu „obszary sukcesu”. Na 
obszarach sukcesu wszystkie cechy określające 
uwarunkowania rozwoju cywilizacyjnego osią-
gają ponadprzeciętne wartości oraz charaktery-
zują się co najmniej ich stabilną pozycją w wyb-
ranym okresie badawczym.  

Z powyższej definicji wynika, że sukces 
badanego obszaru w danym okresie czasu jest 
trwały i odtwarzalny. Zakłada ona potrzebę 
zharmonizowania rozwoju wszystkich uwarun-
kowań związanych z działalnością człowieka – 
obszarem sukcesu nie można nazwać regionu, 
gdzie tylko jedna z przyjętych do badania płasz-
czyzn rozwoju cywilizacyjnego osiąga wysokie 
wartości, a pozostałe wskaźniki charakteryzują 
się wartościami poniżej średniej. Drugim istot-
nym elementem tej definicji jest ujęcie dyna-
miczne, które zakłada osiąganie przez obszary 
sukcesu ponadprzeciętnych, w stosunku do po-
zostałych jednostek, wartości branych pod 
uwagę cech w całym analizowanym okresie. 
W przyjętym wyjaśnieniu terminu „obszary suk-
cesu” znalazły się wszystkie trzy podstawowe 
cechy charakterystyczne dla tego zjawiska: 
kompleksowość, ujęcie dynamiczne oraz 
relatywność.  

Proces delimitacji wiejskich obszarów suk-
cesu można podzielić na trzy zasadnicze etapy. 
Na początku należy wyodrębnić podstawowe 
płaszczyzny rozwoju cywilizacyjnego obszarów 
wiejskich. Opierając się na dokonanym przeglą-
dzie literatury, można wskazać na jego trzy 
główne uwarunkowania:  
 gospodarczo-finansowe; 
 społeczno-demograficzne; 
 infrastrukturalno-środowiskowe. 

Drugi etap polega na delimitacji obszarów, na 
których trzy wyżej wyróżnione uwarunkowania 
rozwoju cywilizacyjnego osiągają ponadprze-
ciętne wartości. Dla zobrazowania przyjętego 
założenia skonstruowano uproszczony schemat 
wyznaczenia obszarów harmonijnego i optymal-
nego rozwoju we wszystkich płaszczyznach 
działalności społeczno-gospodarczej człowieka 
(rys. 1). Założono istnienie fikcyjnego regionu 
składającego się z 40 jednostek przestrzennych. 
Następnie dla przynajmniej dwóch momentów 
analizy (t1 i tn) obliczono wskaźniki dla trzech 
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badanych uwarunkowań: gospodarczo-finanso-
wych (A), społeczno-demograficznych (B) 
i infrastrukturalno-środowiskowych (C). Potem 
zidentyfikowano dla każdej ze zmiennych jed-
nostki charakteryzujące się wartościami powyżej 
średniej i zdelimitowano jednostki, w których 
wszystkie z trzech wziętych do analizy cech 
osiągnęły wartości powyżej przeciętnej. W re-
zultacie na badanym obszarze wyznaczono 
w dwóch punktach czasowych (wyjściowym – t1 
oraz końcowym – tn) po 11 jednostek, w których 
wszystkie z trzech wziętych do badania cech 
miały wartości powyżej średniej (D). Ostatni 
etap zaproponowanej procedury badawczej pole-
ga na delimitacji obszarów sukcesu. Porównano 
uzyskane wyniki w trakcie realizacji drugiego 
etapu i wyróżniono 8 jednostek, które osiągnęły 
ponadprzeciętne wartości wszystkich cech 
określających uwarunkowania rozwoju cywili-
zacyjnego oraz charakteryzowały się co naj-
mniej ich stabilną pozycją w obydwu momen-
tach analizy (E). Wyznaczone jednostki nazwa-
no obszarami sukcesu.  

 

Rys. 1. Uproszczony schemat graficzny delimitacji obszarów 
sukcesu. Źródło: opracowanie własne.  

 

Odnosząc się do najważniejszych teoretycz-
nych celów pracy należy stwierdzić, iż:  
 opracowana koncepcja badawcza obszarów 

sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi zos-
tała z jednej strony powiązana z istniejącym 
dorobkiem naukowym w tym zakresie, 
a z drugiej została wzbogacona o pomijane 
dotychczas elementy (m.in. równorzędne 
uwzględnienie kilku uwarunkowań rozwoju 
obszarów wiejskich);  

 przedstawienie koncepcji wiejskich obszarów 
sukcesu w relacji do innych koncepcji 

(rozwój endogeniczny, rozwój spolaryzo-
wany, rozwój sustensywny, zintegrowany 
rozwój wsi) umożliwiło wstępne usytuowanie 
tego zagadnienia badawczego w dotychczaso-
wym dorobku teoretycznym;  

 trzyetapowa metoda badawcza obejmowała 
zarówno powszechnie znane i stosowane na-
rzędzia statystyczne, jak również zawierała 
autorski wzór na współczynnik stopnia zhar-
monizowania Pi informujący o wzajemnych 
relacjach pomiędzy uwarunkowaniami roz-
woju, który w przyszłości może być używany 
między innymi w analizach określających 
poziom zrównoważenia rozwoju.  

4 GŁÓWNE WYNIKI PRACY 

Rezultatem analiz przeprowadzonych w pierw-
szym etapie było uzyskanie trzech cząstkowych 
(dziedzinowych) wskaźników syntetycznych 
(gospodarczo-finansowego, społeczno-demogra-
ficznego i infrastrukturalno-środowiskowego) 
dla obu momentów badawczych. W drugim eta-
pie zestawienie wskaźników cząstkowych do-
prowadziło do uzyskania wskaźnika ogólnego 
(Y

t
i) dla obu badanych lat. Ostatni etap analizy 

stanowiła delimitacja obszarów sukcesu w woje-
wództwie mazowieckim. Składają się na nie 
jednostki przestrzenne cechujące się przynaj-
mniej średnimi wartościami wszystkich trzech 
wskaźników cząstkowych (d

t
ij) oraz wskaźnika 

ogólnego (Y
t
i) w obydwu badanych latach. Za-

łożone wymogi zostały spełnione w 65 na 274 
badane gminy wiejskie Mazowsza (rys. 2). 

 

Rys. 2. Delimitacja wiejskich obszarów sukcesu w okresie 
1988-2002 na Mazowszu. Klasa: I - obszary sukcesu, II - 
obszary pozostałe. A - miasta.  
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Obszary sukcesu w przestrzeni województwa 
mazowieckiego koncentrują się w większości 
w strefie podmiejskiej Warszawy (z wyłącze-
niem jej wschodniej części). Wyróżnione obsza-
ry sukcesu położone są także w strefie podmiej-
skiej Płocka i w znacznie bardziej ograniczonym 
zakresie wokół Radomia i Siedlec. Ponadto do 
obszarów sukcesu zaliczono gminy z grójecko-
wareckiego rejonu sadowniczego oraz sąsiadu-
jące z niektórymi miastami powiatowymi – 
Sierpc, Płońsk, Pułtusk, Mława, Łosice, Garwo-
lin i Kozienice. Są to w większości przypadków 
(poza Łosicami) 15-30 tysięczne ośrodki o rela-
tywnie dobrej strukturze społeczno-gospodarczej.  

Przy wyborze czynników objaśniających dys-
persję przestrzenną obszarów sukcesu brano pod 
uwagę: przeprowadzony przegląd literatury 
przedmiotu, dużą bezwładność elementów struk-
tury czynników i trwałość przestrzenną jej 
składników, adekwatność do weryfikacji posta-
wionych na wstępie hipotez, elementy wska-
zywane jako istotne w różnych opracowaniach 
planistycznych i strategicznych oraz wszystkie 
założenia statystyczne. Stąd też z potencjalnych 
czynników postanowiono uwzględnić:  
 Xi1 – napływ czynników egzogenicznych; 
 Xi2 – położenie w przestrzeni regionu; 
 Xi3 – strukturę funkcjonalną gmin; 
 Xi4 – lokalną aktywność społeczną. 

A 

  

B 

 
C 

  
D  

 

Ryc. 3. Wskaźnik atrakcyjności gmin dla czynników egzoge-
nicznych na obszarach wiejskich Mazowsza (A), Wskaźnik 
położenia gmin wiejskich w przestrzeni Mazowsza (B), 
Wskaźnik agraryzacji na obszarach wiejskich Mazowsza (C), 
Wskaźnik lokalnej aktywności społecznej na obszarach wiej-
skich Mazowsza (D). Klasa: V - bardzo wysoka, IV - wysoka, 
III - średnia, II - niska, I - bardzo niska. A - miasta.  
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Przeprowadzone analizy pozytywnie zweryfi-
kowały pierwszą hipotezę mówiącą o wzajem-
nym współwystępowaniu wysokich wartości 
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
Ponadto uzyskane wyniki potwierdziły silne 
związki pomiędzy endogenicznymi a egzoge-
nicznymi uwarunkowaniami w rozwoju lokal-
nym oraz znaczenie obydwu grup w przemia-
nach strukturalno-przestrzennych. W pierwszej 
kolejności to dzięki wysokiemu potencjałowi 
własnemu, który daje pewną podstawę rozwoju 
i wzmacnia atrakcyjność, następuje łatwiejszy 
i skuteczniejszy napływ na dany obszar czynni-
ków zewnętrznych. Podobnie Lucas (1988) 
stwierdza, że napływ kapitału ludzkiego i kapi-
tału materialnego następuje w pierwszej kolej-
ności do regionów silniejszych, oferujących 
wyższe płace i umożliwiających rozwój działal-
ności wysokich technologii. Jednakże w dalszej 
kolejności czynniki zewnętrzne w znaczący spo-
sób przyczyniają się do wzmacniania potencjału 
wewnętrznego. Wyniki te świadczą o możli-
wości nasilenia się procesów dywergencji roz-
wojowej w regionie (szybszy rozwój obszarów 
zamożniejszych i wzrastanie istniejącego zróżni-
cowania wsi) ze względu na fakt, że obszary 
o wyższym potencjale wewnętrznym w więk-
szym stopniu będą partycypowały w pozyski-
waniu czynników egzogenicznych.  

Jednym z podstawowych czynników warun-
kujących tempo i kierunki rozwoju lokalnego 
jest lokalizacja przestrzenna – zarówno szczegó-
łowa, jak również ogólna. Przeprowadzona ana-
liza w zakresie lokalizacji szczegółowej (wzglę-
dem dużych ośrodków miejskich i szlaków 
komunikacyjnych) wykazała i jednocześnie po-
twierdziła drugą hipotezę, że korzystne poło-
żenie gmin wiejskich w znaczny sposób ułatwia 
osiągnięcie przez nie sukcesu społeczno-gospo-
darczego. Z kolei w zakresie lokalizacji ogólnej 
Sobala-Gwosdz (2005) stwierdziła, że położenie 
w regionach bogatych i biednych silnie wpływa 
na rozwój i sukces lokalny, choć go nie determi-
nuje. Część ekonomistów uważa, że w rozważa-
niach na temat peryferyjności punkt ciężkości 
wyraźnie przesunął się z kwestii ulokowania 
w przestrzeni geograficznej na inne czynniki 
decydujące o sukcesie lub zapóźnieniu rozwojo-
wym (Wilkin 2003). Z jednej strony opinie takie 
kreślą optymistyczne wizje rozwoju obszarów 
peryferyjnych, gdyż świadczą o możliwości 
przełamania przez inne czynniki niekorzystnych 
uwarunkowań związanych z lokalizacją 

przestrzenną. Jednakże z drugiej strony należy 
podkreślić, że takich przypadków wciąż jest nie-
wiele, a znacznie częściej na wyższym poziomie 
rozwoju znajdują się obszary wiejskie położone 
w strefie oddziaływania „centrów”, co potwier-
dza tezę wypracowaną w nurcie „nowej geo-
grafii ekonomicznej”, mówiącą, że lokalizacja 
ma znaczenie (location matters) (Fujita, Krug-
man, Venables 1999).  

Sektor rolny charakteryzuje się niewielkim 
udziałem w tworzeniu PKB kraju i regionu, 
a rolnicy należą do jednej z grup społecznych 
o najniższych zarobkach, stąd trzecia hipoteza 
badawcza miała objaśnić, czy obszary wiejskie 
o funkcjach rolniczych mogą być jednocześnie 
obszarami sukcesu. Przeprowadzona analiza 
pozwoliła pośrednio zweryfikować tę zależność. 
Co prawda znacznie częściej obszarami sukcesu 
są gminy, których rozwój opiera się na domi-
nacji, bądź dużym znaczeniu funkcji pozarolni-
czych, jednakże również pewna liczba jednostek 
o funkcjach rolniczych znalazła się w grupie 
gmin sukcesu. Były to przede wszystkim gminy 
o rynkowym nastawieniu produkcji rolnej oraz 
charakteryzujące się wielofunkcyjną strukturą 
gospodarki (współudział rolnictwa i pozarolni-
czych sektorów produkcyjno-usługowych). 
Wniosek ten potwierdza postulat zapropono-
wany przez OECD w nowym paradygmacie roz-
woju obszarów wiejskich, iż dominującym sek-
torem nie powinno być jak dotychczas wyłącz-
nie rolnictwo, ale powinny to być różne sektory 
gospodarki lokalnej – rzemiosło, turystyka, 
przemysł ICT, rolnictwo, usługi i inne (The New 
Rural… 2006). Należy stwierdzić, iż pełnienie 
przez dany obszar funkcji rolniczych nie elimi-
nuje od razu możliwości zaistnienia sukcesu, 
choć go w znacznym stopniu ogranicza. Funkcja 
rolnicza (o rynkowym nastawieniu produkcji 
lub/i w połączeniu z pozarolniczymi sektorami) 
może stanowić ważny element struktury gospo-
darczej obszarów wiejskich oraz przyczynić się 
do osiągnięcia sukcesu także w peryferyjnie 
zlokalizowanych gminach.  

Przeprowadzone analizy pozytywnie zweryfi-
kowały czwartą hipotezę badawczą i potwier-
dziły korzystny wpływ lokalnej aktywności spo-
łecznej na kształtowanie się wiejskich obszarów 
sukcesu, chociaż był on na niższym poziomie 
niż w przypadku analizy napływu czynników 
zewnętrznych oraz lokalizacji przestrzennej. 
Z jednej strony można to łączyć z faktem, iż jest 
to czynnik cechujących się wysoką ciągłością 
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czasową struktur społecznych w przeciwień-
stwie do dynamicznie zmieniających się uwa-
runkowań gospodarczych oraz z drugiej strony 
wpływ lokalnej aktywności społecznej może 
zostać ujawniony w późniejszym okresie. Moż-
na skonstatować, iż współcześnie tzw. „miękkie 
czynniki” nabierają coraz istotniejszego znacze-
nia w rozwoju gospodarczym regionów. Przyk-
ładowo odpowiedni klimat inwestycyjny kre-
owany przez władzę lokalną przyczynia się do 
wzrostu liczby inwestorów zewnętrznych, 
a działalność organizacji pozarządowych skut-
kuje realizacją wielu przedsięwzięć poprawia-
jących jakość kapitału ludzkiego (inicjatywy 
edukacyjno-kulturowo-sportowe) oraz stan 
wyposażenia w infrastrukturę społeczną i tech-
niczną.  

Na rozwój każdej jednostki przestrzennej 
oddziałuje jednocześnie duża liczba czynników 
o charakterze wewnętrznym oraz zewnętrznym. 
Jednocześnie każda gmina ma zróżnicowany 
i unikatowy zestaw czynników wspierających 
rozwój lokalny. Stąd też, pomimo zadowalają-
cego poziomu objaśnienia dyspersji przestrzen-
nej obszarów sukcesu poprzez cztery zmienne 
niezależne, zdecydowano się na analizę ich 
łącznego wpływu na kształtowanie się wiejskich 
obszarów sukcesu. Po wprowadzeniu do modelu 
regresji wielorakiej wszystkich czterech zmien-
nych objaśniających okazało się, iż wartość 
statystyki t-Studenta dla zmiennej Xi3 (wskaźnik 
agraryzacji) jest znacznie niższa od wartości 
krytycznej przyjętej dla poziomu istotności 
α=0,05 (rys. 4). W związku z czym usunięto 
z modelu zmienną Xi3, jako zmienną nieistotną.  

 

Rys. 4. Wartości statystyki testu t-Studenta dla czterech zmien-
nych niezależnych wprowadzonych do modelu regresji wielo-
rakiej z zaznaczeniem wartości krytycznej. 

Pozostałe w modelu trzy zmienne objaśnia-
jące odznaczają się wartościami testu t-Studenta 
znacznie przekraczającymi wartość krytyczną na 
poziomie istotności α=0,05, a nawet α=0,01, 
w związku z czym zostają wprowadzone do 
ostatecznej postaci modelu regresji wielorakiej.  

Tabela 1. Model regresji liniowej wielorakiej i podstawowe 
wartości wskaźników analizy korelacji. 

Współczynnik korelacji 
wielorakiej 

R5.124 = 0,78 (α = 0,00) 

Model regresji liniowej 
wielorakiej 

Yi = 0,098 + 1,334Xi1 + 
0,719Xi2 + 0,757Xi4 
test t dla β0 t = 2,4 
   β1  t = 9,3 
   β2  t = 6,5 
   β4  t = 7,1 
wartość krytyczna t dla α=0,05 
wynosi t=±1,97 

Skorygowany współczynnik 
determinacji 

RS
2
 = 0,61 

Współczynnik zmienności 
losowej 

Vξ = 27,6% 

Współczynnik korelacji 
cząstkowej dla Xi1 

r15.24 = 0,49     (α = 0,00) 

Współczynnik korelacji 
cząstkowej dla Xi2 

r25.14 = 0,37     (α = 0,00) 

Współczynnik korelacji 
cząstkowej dla Xi4 

r45.12 = 0,39     (α = 0,00) 

Źródło: obliczenia własne. 

Otrzymany model regresji, składający się 
z trzech zmiennych niezależnych, cechuje się 
dosyć wysoką wartością skorygowanego współ-
czynnika determinacji, gdyż 61% zmienności 
wartości syntetycznego wskaźnika ogólnego po-
ziomu rozwoju obszarów wiejskich (Yi) jest 
objaśniana przez zmiany wartości wskaźników: 
napływu czynników egzogenicznych (Xi1), poło-
żenia w przestrzeni regionu (Xi2) oraz lokalnej 
aktywności społecznej (Xi4).  

Ostatnim krokiem analizy objaśniającej było 
wykreślenie mapy reszt z regresji (εi), na pod-
stawie której możliwe jest wskazanie obszarów 
o dodatniej bądź ujemnej różnicy pomiędzy 
rzeczywistymi wartościami ogólnego wskaźnika 
endogenicznych uwarunkowań rozwoju obsza-
rów wiejskich (Yi) a wartościami uzyskanymi na 
podstawie przyjętego modelu regresji złożonej. 
Największe dodatnie wartości reszt charaktery-
zują gminy położone w zachodniej i południo-
wej części strefy podmiejskiej Warszawy, 
w północno-zachodniej części województwa, 
wokół ośrodków subregionalnych i w powiecie 
garwolińskim (rys. 5). W tych gminach na 
poziom analizowanego wskaźnika w istotny 
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sposób mogą wpływać również zmienne nieuw-
zględnione w analizach oraz związek pomiędzy 
zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniający-
mi może nie mieć charakteru liniowego, a raczej 
jest to zależność o funkcji wykładniczej. Z kolei 
ujemnymi wartościami reszt z regresji odzna-
czają się gminy z podregionów ostrołęcko-
siedleckiego i radomskiego (z wyłączeniem stref 
podmiejskich ośrodków subregionalnymch). 
Obszary te nie wykorzystują w pełni istnieją-
cych czynników rozwojowych, stąd potencjalne 
wartości wskaźnika endogenicznych uwarunko-
wań rozwoju są wyższe od wartości rzeczywiś-
cie obserwowanych. Z analizy tych wartości 
wynika, iż obszary wiejskie regionu niezaklasy-
fikowane do obszarów sukcesu (głównie we 
wschodniej i południowej części Mazowsza), 
mają pewne rezerwy rozwojowe, które odpo-
wiednio zaktywizowane, mogą przyczynić się 
do powiększenia istniejących tam endogenicz-
nych uwarunkowań.  

 

Ryc. 5. Wartości składnika resztowego εi z wyznaczonego 
w analizach modelu regresji wielorakiej na obszarach wiej-
skich Mazowsza. Klasa: ++ - duża dodatnia, + - mała dodatnia, 
+/– - bliska zeru, (–) - mała ujemna, (– –) - duża ujemna. A - 
miasta.  

Na zakończenie należy podkreślić duże ko-
rzyści teoretyczne i empiryczne wynikające 
z zastosowania holistycznego podejścia badaw-
czego, uwzględniającego wieloaspektowość 
zróżnicowania przestrzennego obszarów wiej-
skich, a unikającego redukcjonistycznego mode-
lu badawczego łączącego się z kartezjańskim 
paradygmatem nauki. Jednakże zagadnienie 
wiejskich obszarów sukcesu cywilizacyjnego 

rodzi wciąż wiele otwartych pytań, zarówno 
o charakterze teoretyczno-metodycznym, jak 
również empirycznym i utylitarnym. Wskazanie 
uwarunkowań i czynników generujących sukces 
na obszarach wiejskich w różnych skalach cza-
sowych i przestrzennych może być nie tylko 
intrygującym zagadnieniem badawczym, ale 
przy tym może znaleźć szerokie zastosowanie 
aplikacyjne w krajowych i regionalnych strate-
giach rozwoju.  

5 PRZYDATNOŚĆ PRAKTYCZNA 
BADANIA NAUKOWEGO  

Jednym z utylitarnych celów pracy było sfor-
mułowanie wniosków dla polityki rozwoju lo-
kalnego i regionalnego w województwie mazo-
wieckim. Jak stwierdzają Lisowski i Richling 
(1999, s. 9) „znaczenie nauki w społeczeństwie, 
zwłaszcza w warunkach gospodarki rynkowej, 
zależy głównie od jej przydatności do celów 
praktycznych”. Stąd też pomimo ograniczenia 
okresu badawczego do lat 1988-2002, możliwe 
jest wskazanie kilku przesłanek dla strategii 
rozwoju obszarów wiejskich regionu. Należy je 
osobno sformułować dla co najmniej trzech ty-
pów obszarów wiejskich, wyznaczonych zarów-
no ze względu na kryterium lokalizacji, jak 
i kryterium sektorowe:  
 położonych w sąsiedztwie ośrodków 

miejskich;  
 cechujących się rozwiniętą produkcją 

towarową rolnictwa;  
 stanowiących peryferie rozwoju.  

Obszary wiejskie położone blisko dużych 
ośrodków miejskich charakteryzują się najwyż-
szymi wartościami rozwoju wszystkich analizo-
wanych aspektów potencjału wewnętrznego. 
W rozwoju tych gmin istotne pozostają dwie 
kwestie: wzrost stopnia zharmonizowania 
wszystkich uwarunkowań endogenicznych oraz 
optymalizacja dostępności przestrzennej do 
miast. Intensywny rozwój elementów gospodar-
czo-finansowych powinien w znaczący sposób 
stymulować rozwój zarówno płaszczyzny spo-
łeczno-demograficznej, ale przede wszystkim 
infrastrukturalno-środowiskowej. W związku ze 
znacznym wzrostem liczby mieszkańców i in-
tensywności gospodarczej w strefach podmiej-
skich, szczególna uwaga powinna zostać zwró-
cona na tych terenach na dobry stan gospodarki 
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wodno-ściekowej, jak również i na inne ele-
menty wpływające na jakość przestrzeni geogra-
ficznej – m.in. hałas, gospodarka odpadami, ład 
przestrzenny (szczególnie postulat ten dotyczy 
gmin z powiatów: legionowskiego, warszaw-
skiego zachodniego, pruszkowskiego, grodzis-
kiego, piaseczyńskiego, otwockiego i płoc-
kiego). Drugim istotnym wyzwaniem dla gmin 
zlokalizowanych w strefach podmiejskich jest 
poprawa dostępności komunikacyjnej. Poprzez 
udrożnienie kanałów przepływu, czyli uspraw-
nienie systemów transportowo-łącznościowych, 
możliwe będzie przebycie większej odległości 
w powszechnie akceptowanym czasie, dzięki 
czemu strefa pozytywnego oddziaływania miast 
może ulec znacznemu rozszerzeniu – o trzeci-
czwarty pierścień gmin wokół Warszawy i drugi 
wokół ośrodków subregionalnych – co ozna-
czałoby również wzrost potencjału endogennego 
na znacznie większym obszarze niż obecnie 
(powiaty: pułtuski, wyszkowski, wołomiński, 
miński, garwoliński, żyrardowski, sochaczew-
ski, nowodworski, radomski, kozienicki, siedlec-
ki i gostyniński).  

Przeprowadzone analizy wykazały, że gminy 
z rozwiniętą towarową produkcją rolnictwa mo-
gą osiągać sukces i charakteryzować się korzys-
tnymi uwarunkowaniami społeczno-gospodar-
czymi oraz infrastrukturalnymi. Rolnictwo na 
tych terenach cechuje się wysokim poziomem 
konkurencyjności w stosunku do innych sek-
torów ekonomicznych i może stanowić skutecz-
ną podstawę rozwoju. Obszary o dużym poten-
cjale pierwszego sektora gospodarki powinny 
przede wszystkim wzbogacać swoją strukturę 
poprzez rozwój przetwórstwa rolno-spożywcze-
go oraz wzrost znaczenia powiązań sieciowych. 
Wspierana powinna być zarówno integracja 
o charakterze poziomym (grupy producenckie, 
budowane szczególnie w oparciu o dotychczaso-
we specjalności regionu, czyli sadownictwo 
i warzywnictwo), jak również pionowym (wew-
nątrzregionalna kooperacja na linii „rolnicy – 
przemysł rolno-spożywczy – handel”). Wzrost 
znaczenia współpracy na wymienionych dwóch 
poziomach mógłby również przyczynić się do 
aktywizacji niektórych małych miast, które 
pełniłyby funkcje lokalnej obsługi ludności pra-
cującej w rolnictwie i gospodarce żywnościowej 
(powiaty: grójecki, płoński, sierpecki, żuromiń-
ski, mławski, ciechanowski, ostrołęcki i łosicki).  

Ostatnim wyróżnionym typem obszarów 
wiejskich, są obszary peryferyjne, zarówno ze 

względu na położenie (np. zlokalizowane na ob-
rzeżach województwa, poza przebiegiem głów-
nych pasm rozwojowych), jak również z po-
wodu niekorzystnych społeczno-gospodarczych 
uwarunkowań rozwoju (Johnston et al. 2000). 
Obszary te mają niewielki potencjał demogra-
ficzno-edukacyjny oraz niedostatki w rozwoju 
infrastruktury, co skutkuje niemożliwością stwo-
rzenia podstaw do rozwoju endogennego oraz do 
konkurowania o napływ czynników zewnętrz-
nych. Trudno wskazać jedne i uniwersalne 
czynniki mogące wspierać rozwój tego typu 
obszarów, jednakże na pewno można wymienić 
zestaw takich działań: wzrost powiązań siecio-
wych z większymi, mającymi szanse rozwojowe 
miastami (Murdoch 2000), współpraca sąsia-
dujących samorządów lokalnych (Furmankie-
wicz 2002; Ślusarz 2005), wzrost znaczenia 
inwestycji kapitałowych przeznaczonych na 
restrukturyzację i szkolenia w miejsce dotych-
czas powszechnych subsydiów (The New Ru-
ral… 2006), wielofunkcyjny rozwój (Bański 
1999) oraz wzrost nakładów na rozwój infra-
struktury ze względu na mały potencjał wew-
nętrzny (Ratajczak 1999; Strahl 2006). Współ-
praca obszarów peryferyjnych poprzez wspólne 
przedsięwzięcia, zastosowanie podobnych, 
sprawdzonych przez jednych rozwiązań oraz 
wymianę doświadczeń może prowadzić do po-
prawy wykorzystania endogennych czynników 
rozwojowych, efektywniejszego wykorzystania 
ograniczonych środków budżetowych samorzą-
dów oraz poprawy spójności ekonomicznej, spo-
łecznej i przestrzennej regionu. Ponadto dla 
obszarów słabo rozwiniętych szczególnym prob-
lemem jest przekroczenie pewnego progu roz-
wojowego, umożliwiającego osiągnięcie sytuacji 
endogenicznego pobudzenia lub podtrzymania 
procesów rozwoju regionalnego. Impulsem roz-
wojowym w takim przypadku może być reali-
zacja kompleksu inwestycji infrastrukturalnych. 
Rozwój obszarów peryferyjnych powinien się 
również odbywać na bazie różnych niewyko-
rzystanych do tej pory branż i nisz aktywności 
dla małych i średnich przedsiębiorstw produk-
cyjnych i usługowych, stosujących nieszablono-
we strategie i inicjatywy (powiaty: przasnyski, 
makowski, ostrowski, węgrowski, sokołowski, 
białobrzeski, przysuski, szydłowiecki, lipski 
i zwoleński).  
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