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Wstęp

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce publikację pt. Polityka ekonomiczna, wydaną w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu. Opracowanie składa się z 58 artykułów (w tym 5 w języku angielskim),
w których Autorzy prezentują wyniki badań dotyczących zagadnień związanych z
funkcjonowaniem współczesnych systemów gospodarczych w zakresie polityki gospodarczej. Tematyka podjęta w artykułach jest stosunkowo szeroka – mieści się w
czterech obszarach problemowych. Pierwszy przedstawia rozważania związane z
polityką innowacyjną, wolnością prowadzenia działalności gospodarczej oraz formami współpracy przedsiębiorstw. Drugi obszar dotyczy polityki transportowej, w
tym infrastruktury i konkurencji. Trzeci obejmuje opracowania z zakresu polityki
społecznej i zdrowotnej państwa – na poziomie zarówno krajowym, jak i lokalnym.
Czwartą grupę stanowią artykuły dotyczące rolnictwa, w tym szczególnie wspólnej
polityki rolnej i przemian w strukturze agrarnej.
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników naukowych szkół wyższych,
specjalistów zajmujących się w praktyce problematyką ekonomiczną, studentów
studiów ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.
Artykuły składające się na niniejszy zbiór były recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych uniwersytetów, w większości kierowników katedr
polityki ekonomicznej. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować za
wnikliwe i rzetelne recenzje, często inspirujące do dalszych badań. Oddając powyższą publikację do rąk naszych Czytelników, wyrażamy nadzieję, że ze względu
na jej wszechstronny charakter spotka się ona z zainteresowaniem i przyczyni do
rozpoczęcia inspirujących dyskusji naukowych.
Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn
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KLASYFIKACJA GMIN MIEJSKO-WIEJSKICH
W POLSCE WEDŁUG POZIOMU ROZWOJU
SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO
CLASSIFICATION OF SEMI-URBAN COMMUNES
IN POLAND BY THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT
DOI: 10.15611/pn.2016.450.40
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy zróżnicowania przestrzennego gmin
miejsko-wiejskich w Polsce według poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego. Gminy o
wysokim poziomie rozwoju były skoncentrowane w 5 strefach podmiejskich: Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Szczecina. Zauważalny jest zatem wpływ aglomeracji miejskich
na rozwój sąsiadujących jednostek terytorialnych. Największy udział wysoko rozwiniętych
gmin charakteryzował województwo mazowieckie (przede wszystkim w strefie podmiejskiej
Warszawy), przy jednoczesnym znacznym udziale gmin słabo rozwiniętych, usytuowanych
peryferyjnie w relacji do dużych ośrodków miejskich i stolicy. Gminy o niskim poziomie
rozwoju były zwykle usytuowane w obszarach peryferyjnych, np. na granicy województw
łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Gminy Polski Wschodniej stanowiły aż 40% jednostek
w tej klasie rozwoju.
Słowa kluczowe: rozwój lokalny, miara rozwoju Hellwiga, obszary miejsko-wiejskie.
Summary: The paper presents some results of the analysis of spatial differentiation of semiurban communes in Poland by their level of socio-economic development. The communes
with a high level of development were concentrated in 5 suburban areas: Warsaw, Krakow,
Poznan, Wroclaw and Szczecin. The impact of urban agglomerations on the development
of the neighbouring units is seen. Mazowieckie Voivodeship (mainly in the suburban area
of Warsaw) was characterised by the largest share of developed municipalities, while a
significant share of underdeveloped communes was located peripherally in relation to the
large urban centers and the capital city. The communes with a low level of development
were usually located in remote areas, eg. on the border of two voivodeships: Łódzkie and
Kujawsko-Pomorskie, with a great share of Eastern Poland communes.
Keywords: local development, Hellwig’s development measure, urban-rural areas.
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1. Wstęp
Rozwój lokalny jest pojęciem wielowymiarowym. Dostępne są liczne publikacje
popularyzujące wyniki badań nad rozwojem lokalnym, na poziomie zarówno powiatów, jak i gmin [Wojewódzka 2007; Lęcznar 2008; Pomianek 2010; Ziemiańczyk
2010; Stanny 2013; Gawroński i in. 2014]. Rozwój może być definiowany jako ogół
skoordynowanych i systematycznych działań społeczności lokalnych, władz samorządowych i innych podmiotów funkcjonujących na obszarze gminy, zmierzający
do tworzenia szans oraz poprawy istniejących warunków dla lokalnej gospodarki, a
także zapewnienia ładu przestrzennego i ekologicznego [Kożuch 2006, s. 177-181].
Stanowi podstawowy cel jednostki terytorialnej. Proces rozwoju lokalnego, rozumiany jako łańcuch następujących po sobie zmian, obejmujący swoim zakresem
potrzeby, szanse, hierarchie wartości i celów, charakterystyczne dla danego obszaru, kreuje warunki dla bardziej efektywnego zagospodarowania lokalnych zasobów
oraz przekształcenia ich w czynniki rozwoju lokalnego, udziału miejscowych społeczności w tworzeniu i kontroli realizacji procesów rozwoju, przeprowadzenia restrukturyzacji lokalnej gospodarki, jak również pobudzania ekonomicznej efektywności mieszkańców, m.in. poprzez tworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwoju
społeczno-gospodarczego [Nowacka 1998, s. 510]. W artykule przedstawiono wyniki analizy zróżnicowania przestrzennego gmin miejsko-wiejskich w Polsce pod
względem ich poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego, przeprowadzonej przy
zastosowaniu wybranej metody taksonomicznej.

2. Cel i metoda
Pomimo powszechności zagadnienia rozwoju lokalnego, nie istnieje uniwersalna
metoda pomiaru jego poziomu. Do najważniejszych wskaźników wyrażających poziom rozwoju gospodarczego należy zaliczyć produkt krajowy brutto [Kwiatkowski
2005, s. 233] w przeliczeniu na jednego mieszkańca (PKB per capita), będący syntetyczną miarą wartości produkcji wytworzonej w gospodarce w ciągu roku, stosowany przede wszystkim do porównań krajów i regionów. PKB jest również składową syntetycznego wskaźnika rozwoju społecznego (Human Development Index,
HDI), do wyznaczenia którego przyjmuje się także wskaźnik: średniej długości
życia, skolaryzacji lub analfabetyzmu. Jednak nie jest możliwe wyznaczenie wartości PKB czy HDI dla jednostek na poziomach powiatu oraz gminy ze względu na
brak odpowiednich danych statystycznych. Wpływa to znacząco na ograniczenie
metodyki badań empirycznych w zakresie poziomu rozwoju lokalnego. Jednym ze
sposobów całościowej charakterystyki poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
jest przedstawienie go za pomocą jednego syntetycznego wskaźnika, uwzględniającego szereg czynników determinujących.
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Badaniem objęto wszystkie gminy miejsko-wiejskie w Polsce (według stanu na
dzień 31.12.2014 r.), tj. 608 jednostek. Dane do konstrukcji miernika rozwoju społeczno-gospodarczego zaczerpnięto z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu
Statystycznego (BDL GUS). Dobór zmiennych składał się z kilku etapów. W pierwszym etapie, na podstawie studiów literatury z zakresu pomiaru rozwoju lokalnego
i regionalnego, wybrano zestaw cech najlepiej opisujących badane zjawisko, które
były mierzalne, dostępne i kompletne. W kolejnym etapie przeprowadzono eliminację zmiennych quasi-stałych, tj. niewnoszących do analizy nowych informacji
o badanym zjawisku. W tym celu dla każdej zmiennej obliczono współczynnik
zmienności. Ze zbioru zmiennych wyeliminowano cechy o wartości współczynnika nieprzekraczającej 0,1. Następnie zbadano siłę związku pomiędzy pozostałymi
zmiennymi, stosując współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Jako wartość krytyczną współczynnika przyjęto |0,75|. Te zmienne, które wykazywały silną współzależność, nie zostały uwzględniane w dalszych badaniach. W rezultacie otrzymano zestaw 16 zmiennych (tab. 1).
Tabela 1. Zmienne przyjęte w badaniu
Symbol
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16

Zmienna
Typ*
Komponent infrastrukturalny
Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej
s
Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej
s
Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej
s
Wydatki majątkowe inwestycyjne gminy na 1 mieszkańca
s
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym
s
Komponent gospodarczy
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w REGON na 10 000 mieszkańców
s
Udział podmiotów publicznych w podmiotach zarejestrowanych w REGON
s
Dochody własne gminy na 1 mieszkańca
s
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym
d
Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
d
Komponent społeczny
Gęstość zaludnienia na 1 km2
s
Przyrost naturalny na 1000 ludności
s
Saldo migracji netto na 1000 ludności
s
Udział radnych z wykształceniem wyższym
s
Udział radnych o wysokich kwalifikacjach zawodowych
s
Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 000 mieszkańców
s

* s – stymulanta, d – destymulanta.
Źródło: opracowanie własne.

W celu weryfikacji przyjętych w pracy hipotez badawczych badane obiekty
(gminy) podzielono na trzy grupy różniące się pod względem poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego przy zastosowaniu taksonomicznego miernika rozwoju
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Z. Hellwiga [1968], gdzie wyznaczono odległości poszczególnych gmin od teoretycznego wzorca rozwoju. Metoda ta pozwala uporządkować zbiór obiektów (gmin)
Pi (gdzie: i = 1, 2,…, n), z których każdy jest opisany zbiorem m cech diagnostycznych, mających charakter stymulant lub destymulant. Opis liczbowy zbioru obiektów może zostać przedstawiony w formie macierzy obserwacji X o postaci:
 x11
x
X =  21
 ...

 xn1

x12
x22
...
xn 2

... x1m 
... x2 m 
,
... ... 

... xnm 

gdzie xij oznacza wartości j-tej cechy dla i-tego obiektu (i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, m).
W celu ujednolicenia zmiennych dokonuje się normalizacji cech poprzez ich
standaryzację zgodnie z wzorem:
( xij − x j )
zij =
, ( j = 1, 2,…, m ) .
Sj
W efekcie przekształcenia otrzymano macierz standaryzowanych wartości cech Z:
 z11 z12 ... z1m 
z
z
... z2 m 
Z =  21 22
,
 ... ... ... ... 


 zn1 zn 2 ... znm 
gdzie: zij jest zestandaryzowaną wartością xij.
Powyższa macierz stanowi podstawę do wyznaczenia tzw. wzorca rozwoju, tj.
abstrakcyjnego obiektu (gminy) P0 o współrzędnych standaryzowanych z01, z02,…,
z0j, gdzie: z0j = max{zij}, gdy Zj jest stymulantą oraz z0j= min{zij}, gdy Zj jest destymulantą. Wynika z tego, iż wzorzec stanowi hipotetyczna gmina o najlepszych zaobserwowanych wartościach zmiennych. Następnie dla każdego obiektu Pi (gminy)
wyznaczono odległość od wzorca zgodnie z formułą:
di = 1 −

Dio
, ( i = 1, 2,… n ) ,
Do

gdzie:
Dio =

m

∑ (z
j =1

ij

− zoj ) 2 – odległość i-tego obiektu od obiektu P0,

Do = Do + 2 So ,
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n

Do = n −1 ∑ Dio ,
i =1

n

So = n −1 ∑ ( Dio − Do ) 2 .
i =1

W ten sposób wyznaczono wskaźniki syntetyczne dla każdej gminy. Do klasyfikacji gmin według poziomu rozwoju wykorzystano dwa parametry miernika taksonomicznego, tj. średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe. Wyodrębniono
następujące klasy:
•• klasa 1 (wysoki poziom rozwoju) di > di + sdi (do tej klasy należą gminy, dla
których odległość od wzorca przekracza wartość di + sdi ),
•• klasa 2 (średni poziom rozwoju) di − sdi < di ≤ di + sdi (do tej klasy zaliczono
gminy, dla których odległość od wzorca zawiera się w przedziale
didi − sdi , di + sdi  ),

(

•• klasa 3 (niski poziom rozwoju) di ≤ di − sdi (do tej klasy należą gminy, dla których odległość od wzorca nie przekracza wartości di − sdi ),
gdzie: di – wartość miernika syntetycznego obliczonego metodą wzorca rozwoju
Hellwiga; d̅ i – średnia arytmetyczna cechy (wskaźnika syntetycznego) di; s d i – odchylenie standardowe cechy di.
Wyodrębniono 144 gminy Polski Wschodniej (24% ogółu gmin miejsko-wiejskich, w granicach województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego) oraz 464 gminy Polski Zachodniej (76%,
w granicach pozostałych 11 województw). Największe udziały gmin miejsko-wiejskich w ogóle gmin charakteryzowały województwa: zachodniopomorskie (47,4%),
opolskie (45,1%), wielkopolskie (40,3%) i lubuskie (39,8%). Najmniejszymi udziałami charakteryzowały się województwa: lubelskie (10,8%), śląskie (13,2%), pomorskie (14,6%) i łódzkie (14,7%). W grupie województw Polski Wschodniej największy udział gmin miejsko-wiejskich cechował województwo warmińsko-mazurskie
(28,4%). Średni udział dla Polski Wschodniej wynosił 20,3%, a dla Polski Zachodniej – 26,2%. Województwa: śląskie, dolnośląskie i pomorskie charakteryzowały
najwyższe udziały gmin miejskich, a województwa: lubelskie, łódzkie, mazowieckie i świętokrzyskie – najwyższe udziały gmin wiejskich (rys. 1).
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podkarpackie
podlaskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
Polska Wschodnia
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dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubuskie
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0%
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100%

gmina wiejska

Rys. 1. Udział typów administracyjnych gmin według województw lub grup województw (%)
Źródło: opracowanie własne.

3. Klasyfikacja gmin miejsko-wiejskich przy zastosowaniu
miary rozwoju Hellwiga
Na rysunku 2 przedstawiono udziały gmin miejsko-wiejskich o różnym poziomie
rozwoju według województw oraz grup województw. Wszystkie gminy województwa opolskiego zostały zakwalifikowane do klasy 2 (o średnim poziomie rozwoju).
W klasie 1, o wysokim poziomie rozwoju, zabrakło również gmin z województwa
lubelskiego. Ponadto w województwach lubuskim i pomorskim nie było gmin o niskim poziomie rozwoju (klasa 3). Największy udział wysoko rozwiniętych gmin
charakteryzował województwo mazowieckie (25%), przy jednoczesnym dość
znacznym udziale gmin słabo rozwiniętych (14%). W województwie wielkopolskim
do klasy 1 zaliczono 21% jednostek, w dolnośląskim – 16%, zachodniopomorskim i
małopolskim – po 15%. Na tle innych województw niekorzystnie wypadły województwa: podlaskie, gdzie do klasy 3 zakwalifikowano co trzecią analizowaną gmi-
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nę, oraz świętokrzyskie (19%). Wysokimi udziałami nisko rozwiniętych gmin charakteryzowały się także województwa: łódzkie (15%), kujawsko-pomorskie (14%),
lubelskie (13%) i zachodniopomorskie (13%). Można zauważyć zdecydowaną różnicę pomiędzy udziałami gmin o różnym poziomie rozwoju zlokalizowanych w Polsce Wschodniej i Polsce Zachodniej.
lubelskie
podkarpackie
podlaskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
Polska Wschodnia
Polska Zachodnia
dolnośląskie
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łódzkie
małopolskie
mazowieckie
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pomorskie
śląskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
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30%
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70%
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Rys. 2. Udział gmin miejsko-wiejskich w województwie lub grupie województw według poziomu
rozwoju społeczno-ekonomicznego (%)
Źródło: opracowanie własne.

Klasa 1 liczyła 74 gminy. W grupie gmin Polski Wschodniej znalazły się
w tej klasie zaledwie 4 jednostki o wysokim poziomie rozwoju, po jednej w każdym
z województw z wyjątkiem lubelskiego, stanowiąc 5% gmin. Największe udziały
charakteryzowały województwa wielkopolskie i mazowieckie (rys. 3).
W pierwszej dwudziestce gmin o wysokim poziomie rozwoju dominowały jednostki leżące w strefie podmiejskiej lub bliskim sąsiedztwie Warszawy (Piaseczno,
Ożarów Mazowiecki, Konstancin-Jeziorna, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, Łomianki i Błonie). Jednak najlepsza gmina mazowiecka znalazła się dopiero na trzeciej pozycji – ranking otwierały 2 gminy zachodniopomorskie: Dziwnów i Nowe
Warpno (tab. 2). W grupie tej znalazły się także m.in. gminy podkrakowskie: Myślenice, Niepołomice, Wieliczka i Skawina. Zauważalny jest zatem wpływ aglomeracji
miejskich na rozwój sąsiadujących jednostek terytorialnych.
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Rys. 3. Rozkład gmin w klasie o wysokim poziomie rozwoju według województw (%)
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 2. Gminy miejsko-wiejskie o wysokim poziomie rozwoju*
Nr
1

Województwo

Gmina

Wartość
miernika
0,336

Nr

3

zachodniopomor- Dziwnów
skie
zachodniopomor- Nowe Warpno
skie
mazowieckie
Piaseczno

4
5
6
7
8

wielkopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
pomorskie
dolnośląskie

Kórnik
Swarzędz
Siechnice
Żukowo
Polkowice

0,251
0,219
0,213
0,212
0,209

14
15
16
17
18

9

mazowieckie

0,201

19

10

małopolskie

Ożarów Mazowiecki
Myślenice

0,197

20 wielkopolskie

2

11

WojewódzWartość
Gmina
two
miernika
mazowieckie Konstancin0,197
Jeziorna
małopolskie Niepoło0,195
mice
mazowieckie Grodzisk
0,193
Mazowiecki
małopolskie Wieliczka
0,190
mazowieckie Brwinów
0,187
mazowieckie Łomianki
0,182
małopolskie Skawina
0,177
dolnośląskie Kąty Wro0,170
cławskie
mazowieckie Błonie
0,168

0,321

12

0,276

13

Nowy
Tomyśl

0,168

* W tabeli przedstawiono 20 gmin o najwyższych wartościach miernika Hellwiga (klasa liczyła
74 gminy).
Źródło: opracowanie własne.
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W klasie 3, liczącej 55 gmin, dominowały jednostki z województw podlaskiego,
zachodniopomorskiego i mazowieckiego (rys. 4). Gminy Polski Wschodniej stanowiły 40% jednostek o niskim poziomie rozwoju. Był to udział o 16 punktów proc.
wyższy w porównaniu z udziałem gmin tego obszaru w ogólnej liczbie gmin miejsko-wiejskich w Polsce. W ostatniej dwudziestce rankingu przeważały jednostki z
województwa podlaskiego: Tykocin, Lipsk, Jedwabne, Stawiski, Kleszczele i zamykająca ranking gmina Suchowola. Na trzecim miejscu od końca usytuowała się
wielkopolska gmina Dąbie (tab. 3.)
świętokrzyskie;
9,1%

kujawsko-pomorskie; 9,1%

łódzkie;
warmińsko7,3% -mazurskie; 5,5%
lubelskie;
5,5%

wielkopolskie;
9,1%
12,7%

małopolskie; 3,6%
dolnośląskie;
3,6%
podkarpackie;
3,6%

mazowieckie;
12,7%

śląskie; 1,8%
zachodniopomorskie; 12,7%

podlaskie; 16,4%

Rys. 4. Rozkład gmin w klasie o niskim poziomie rozwoju według województw (%)
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 3. Gminy miejsko-wiejskie o niskim poziomie rozwoju*
Nr

Województwo

Gmina

590 łódzkie
591 śląskie
592 kujawsko-pomorskie
593 świętokrzyskie
594 warmińsko-mazurskie
595 mazowieckie
596 podlaskie
597 podlaskie
598 świętokrzyskie

Błaszki
Koniecpol
Izbica
Kujawska
Ćmielów
Korsze
Kosów Lacki
Tykocin
Lipsk
Działoszyce

Wartość
miernika
0,016
0,016
0,013

600 lubelskie
601 mazowieckie
602 podlaskie

Annopol
Mordy
Jedwabne

Wartość
miernika
0,005
0,005
0,003

0,012
0,011

603 świętokrzyskie
604 podlaskie

Stąporków
Stawiski

0,002
0,002

0,011
0,010
0,009
0,006

605
606
607
608

Kleszczele
Dąbie
Łaszczów
Suchowola

0,000
0,000
0,000
0,000

Nr

Województwo

podlaskie
wielkopolskie
lubelskie
podlaskie

Gmina

* W tabeli przedstawiono 20 gmin o najniższych wartościach miernika Hellwiga (klasa liczyła
55 gmin).
Źródło: opracowanie własne.
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Jak wynika z rys. 5, gminy miejsko-wiejskie o wysokim poziomie rozwoju były
skoncentrowane w 5 strefach podmiejskich: Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Szczecina. Gminy o niskim poziomie rozwoju były zwykle usytuowane
w obszarach peryferyjnych, np. na granicy województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

Rys. 5. Rozkład przestrzenny gmin miejsko-wiejskich z uwzględnieniem ich poziomu rozwoju
społeczno-ekonomicznego (2014)
Źródło: opracowanie własne.

Rozwój lokalny pod kątem infrastruktury technicznej kojarzony jest przede
wszystkim z jakością i gęstością dróg publicznych oraz dostępnością sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Średni udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej
w skrajnych klasach był zbliżony w obu grupach gmin. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w klasie o wysokim poziomie rozwoju był wyższy
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o 19 punktów proc. w gminach Polski Wschodniej w porównaniu z Polską Zachodnią. Z kolei udział ludności korzystającej z sieci gazowej był prawie dwukrotnie
wyższy w gminach zachodnich i wynosił 58,8%. Wydatki majątkowe inwestycyjne
w przeliczeniu na 1 mieszkańca były zbliżone w obu typach gmin w poszczególnych
klasach, przy czym wartości w klasie o wysokim poziomie rozwoju były prawie
dwukrotnie wyższe niż w pozostałych klasach. Przeciętny odsetek dzieci w wieku
3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w gminach zachodnich był o 5-10
punktów proc. wyższy niż w drugiej grupie (tab. 4).
Tabela 4. Średnie wartości zmiennych opisujących poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego
w gminach miejsko-wiejskich
Zmienne

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16

Klasy rozwoju
1 (wysoki)
2 (średni)
Polska
Polska
Polska
Polska
Zachodnia
Wschodnia
Zachodnia
Wschodnia
Komponent infrastrukturalny
93,3
96,0
91,1
85,6
69,3
88,1
56,1
54,2
58,8
31,7
29,5
31,6
1054,4
1055,8
539,9
570,6
82,7
73,7
73,8
68,4
Komponent gospodarczy
1192,4
821,0
847,7
699,1
2,9
3,4
4,3
4,6
2453,1
2045,2
1506,7
1277,5
5,9
8,4
8,6
10,4
26,1
24,2
27,5
28,6
Komponent społeczny
211,0
134,3
98,8
84,6
62,1
50,8
2,6
-6,2
4,5
3,4
-2,2
-2,4
54,2
56,7
40,9
41,5
45,3
56,7
33,3
32,6
30,0
30,5
29,3
31,9

3 (niski)
Polska
Polska
Zachodnia
Wschodnia
81,4
30,6
7,8
398,0
61,9

82,8
33,1
8,3
401,7
56,3

643,8
4,2
1050,3
10,4
31,4

547,9
5,2
984,7
11,0
33,7

63,9
-23,3
-4,3
28,3
19,2
27,4

49,7
-28,1
-5,0
30,0
19,1
30,4

Źródło: opracowanie własne.

W zakres komponentu gospodarczego wchodziło pięć zmiennych. W zakresie
wysokości dochodów własnych gminy na 1 mieszkańca oraz liczby podmiotów zarejestrowanych w REGON na 10 000 mieszkańców we wszystkich klasach rozwojowych wyraźnie dominowały gminy Polski Zachodniej. Natomiast przeciętne udziały podmiotów publicznych były wyższe w gminach Polski Wschodniej. Niestety,
także średnie wartości obu destymulant (X9, X10) były wyższe w gminach wschodnich – z wyjątkiem wartości wskaźnika obciążenia demograficznego (X10) w klasie
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o wysokim poziomie rozwoju (tab. 4). Ostatnia grupa zmiennych odwzorowywała
rozwój społeczny gmin. Gęstość zaludnienia, przyrost naturalny oraz saldo migracji
przyjmowały wyższe przeciętne wartości w Polsce Zachodniej. Z kolei w gminach
wschodnich zanotowano wyższe średnie udziały radnych z wykształceniem wyższym (w każdej klasie) oraz w klasie o wysokim poziomie rozwoju – wyższy udział
radnych o wysokich kwalifikacjach zawodowych. W Polsce Wschodniej zauważalna była również większa aktywność społeczna wyrażona w liczbie fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych przypadających na 10 000 mieszkańców.

4. Podsumowanie
Rozwój lokalny jest pojęciem wielowymiarowym, co uzasadnia zastosowanie metody taksonomicznej do oceny poziomu jego rozwoju. Mimo licznych badań, nie istnieje wspólna definicja rozwoju lokalnego, brak także uniwersalnej metody jego
pomiaru. Przeprowadzona analiza zróżnicowania przestrzennego gmin miejsko-wiejskich w Polsce pod względem poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego
podkreśla istnienie umownego podziału na lepiej rozwiniętą zachodnią część kraju
i charakteryzującą się peryferyjnością geograficzną oraz rozwojową część wschodnią Polski.
Gminy miejsko-wiejskie o wysokim poziomie rozwoju były skoncentrowane
w 5 strefach podmiejskich: Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Szczecina. Zauważalny jest zatem wpływ aglomeracji miejskich na rozwój sąsiadujących
jednostek terytorialnych. Największy udział wysoko rozwiniętych gmin charakteryzował województwo mazowieckie (przede wszystkim w strefie podmiejskiej
Warszawy), przy jednoczesnym znacznym udziale gmin słabo rozwiniętych, usytuowanych peryferyjnie w relacji do dużych ośrodków miejskich i stolicy. W obszarze
Polski Wschodniej zaledwie 4 jednostki zakwalifikowano jako gminy o wysokim
poziomie rozwoju, po jednej w każdym z województw, z wyjątkiem lubelskiego.
Gminy o niskim poziomie rozwoju były zwykle usytuowane w obszarach peryferyjnych, np. na granicy województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. W klasie o niskim poziomie rozwoju przeważały jednostki z województw podlaskiego,
zachodniopomorskiego i mazowieckiego. Gminy Polski Wschodniej stanowiły aż
40% jednostek w tej klasie.
Przeprowadzona analiza wpisuje się w dotychczas opublikowane wyniki badań
nad rozwojem obszarów wiejskich. Istnieją zatem przesłanki za dalszymi analizami
w zakresie zróżnicowania i dynamiki zmian w poziomie rozwoju gmin miejsko-wiejskich w porównaniu z innymi typami administracyjnymi gmin oraz wyznaczania przyczyn tych zjawisk i możliwych sposobów poprawy sytuacji jednostek
terytorialnych w Polsce Wschodniej.
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