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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

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS
nr 450 ● 2016
Polityka ekonomiczna 



ISSN 1899-3192
e-ISSN 2392-0041

Katarzyna Smędzik-Ambroży, Joanna Strońska-Ziemiann
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

e-mails: katarzyna.smedzik@ue.poznan.pl; ujscie@poczta.onet.pl

ROZWÓJ LOKALNY NA OBSZARACH WIEJSKICH
O ZRÓŻNICOWANYM ROLNICTWIE
(PRZYPADEK PODREGIONU PILSKIEGO
NA TLE SYTUACJI W WIELKOPOLSCE)
LOCAL DEVELOMENT IN RURAL AREAS
WITH DIVERSIFIED AGRICULTURE (THE CASE
OF PILSKI SUBREGION ON THE BACKGROUND
OF THE STUATION IN WIELKOPOLSKA)
DOI: 10.15611/pn.2016.450.46
JEL Classification: H2, Q14, Q18
Streszczenie: Celem artykułu była próba określenia i porównania poziomów zrównoważenia
rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, charakteryzujących się zróżnicowanym rolnictwem w Wielkopolsce, z uwzględnieniem komponentów: ekonomicznego, środowiskowego
i społecznego tego rozwoju. Badaniem objęto obszary wiejskie (powiaty), tworzące podregion w tym województwie, zdiagnozowany jako obszar o największym zróżnicowaniu intensywności rolnictwa według powiatów. Analizy przeprowadzono, opierając się na danych
Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. oraz Spisów Powszechnych z lat: 1996, 2002, 2010.
Udowodniono brak zależności pomiędzy zrównoważeniem rozwoju lokalnego obszarów
wiejskich w powiatach podregionu pilskiego a intensywnością rolnictwa ze względu na złożoność czynników kształtujących rozwój, w szczególności w komponencie ekonomicznym i
środowiskowym. Wykazano także, że pomiędzy celami o charakterze ekonomicznym i środowiskowym może wystąpić zależność komplementarności, co umożliwia osiągnięcie wysokiego wskaźnika zrównoważonego rozwoju lokalnego ogółem.
Słowa kluczowe: rozwój lokalny, intensywność rolnictwa, obszary wiejskie.
Summary: The aim of the article was to determine and compare the levels of sustainability
of local development in rural areas with diversified agriculture in Wielkopolska. The study
included rural areas (counties) forming the subregion in the Wielkopolska Voivodeship
with the greatest diversity of agriculture. The analyzes were carried out based on the data
of the Agricultural Census of 2002 and Censuses from the years 1996, 2002, 2010. Lack
of relationship between the sustainability of local development in rural counties of the Piła
subregion and the intensity of their agriculture were proven.
Keywords: local development, intensity of agriculture, rural areas.
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1. Wstęp
Mnogość celów, którym służy rozwój, oraz zróżnicowanie kształtujących go działań powodują, że pojęcie rozwoju jest złożone i wieloznaczne [Wojtasiewicz 1996].
Zdaniem wielu autorów najbardziej pożądany rozwój powinien być rozwojem spójnym, rozumianym jako swoiste połączenie rozwoju w trzech podstawowych wymiarach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Wymiary te są kwintesencją koncepcji zrównoważonego rozwoju, która powstała jako wyraz zwrócenia
uwagi na problem ograniczoności zasobów naturalnych (środowiska), warunkujących trwałość rozwoju ekonomicznego. Po raz pierwszy pojęcie to zostało użyte już
w 1987 roku przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju (World Commission on Environment and Development), znaną jako Komisja Brundtland (Brundtland Commission). Sama zaś koncepcja klarowała się już w latach 70. w raporcie
„Nasza wspólna przyszłość” (Our Common Future) zdefiniowano rozwój zrównoważony jako: „zaspokajający potrzeby obecne, nie zagrażając zdolności przyszłych
pokoleń do zaspokajania ich potrzeb” [Green i in. 2012, s. 303; Board… 1999, s. 21].
Rozwój zrównoważony stanowi więc wizję postępu, który integruje długoterminowe cele, w odniesieniu do kwestii zarówno społecznych, gospodarczych, jak i środowiskowych [Rising, Rehmer 2009]. W ciągu ostatniej dekady XX wieku podjęto
wysiłki mające na celu wprowadzenie kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju do praktyk realizowanych w warunkach lokalnych i regionalnych [Board…
1999, s. 1 i 2].
Na obszarach wiejskich szczególną rolę w ich zrównoważonym rozwoju odgrywa rolnictwo. Wynika to ze sprzężenia zwrotnego pomiędzy charakterem rolnictwa na danym obszarze, a zrównoważeniem rozwoju tego obszaru w wymiarach
ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Dowodzą tego doświadczenia UE
w latach 60. i 70., kiedy to intensywne rolnictwo, którego głównym celem był
wzrost produktywności, doprowadziło do wielu niekorzystnych efektów zewnętrznych, takich jak m.in. zanik bioróżnorodności czy skażenie zasobów naturalnych
obszarów wiejskich, szerzej zob. [Czyżewski 2013]. Rolnictwo jest też wciąż głównym sektorem gospodarki większości obszarów wiejskich UE [Komisja… 2015,
s. 10]. Z kolei oddziaływanie rolnictwa na ład społeczny obszarów wiejskich wynika przede wszystkim z osobliwości rolnictwa rodzinnego, znajdujących odzwierciedlenie w etosie tradycyjnego gospodarstwa chłopskiego i dominacji tej formy
gospodarowania rolniczego na obszarach wiejskich UE (szerzej zob. też [Tomczak
2004]). W związku z tym w opracowaniu podjęto próbę określenia i porównania
poziomów zrównoważenia rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, chrakteryzujących się zróżnicowanym rolnictwem w Wielkopolsce. W tym celu przeprowadzono ocenę intensywności rolnictwa w Wielkopolsce według powiatów. Do analiz
wybrano podregion, w skład którego wchodziły powiaty o największym zróżnicowaniu intensywności rolnictwa w województwie wielkopolskim (podregion pilski).
Następnie przeprowadzono analizę porównawczą wskaźników zrównoważonego
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rozwoju tych obszarów, obliczonych na podstawie danych spisów powszechnych
dla lat 1996, 2002 i 2010. Postawiono hipotezę, że obszary wiejskie o stosunkowo
intensywnym rolnictwie charakteryzują się relatywnie wysokim zrównoważeniem
ekonomicznym i niskim środowiskowym, na obszarach zaś o relatywnie niskiej intensywności rolnictwa występuje sytuacja odwrotna.

2. Metodologia badań
Komparatywnej oceny stopnia intensywności rolnictwa w Wielkopolsce według
powiatów dokonano na podstawie danych Spisu Rolnego z 2002 r. Zgromadzone w
trakcie tego spisu informacje stanowiły podstawę wyboru podregionu spełniającego
kryterium największego zróżnicowania stopnia intensywności rolnictwa w Wielkopolsce według powiatów. Badania oparto na danych Spisu Rolnego dla 2002 r., ponieważ stanowił on rok środkowy dla analiz poziomu zrównoważenia rozwoju lokalnego obszarów wiejskich, w których zastosowano dane zgromadzone podczas
spisów powszechnych w 1996, 2002 i 2010 r. Jako zmienne diagnostyczne stopnia
intensywności produkcji rolnej wykorzystano informacje dotyczące wyposażenia w
ziemię, kapitał i pracę gospodarstw rolnych, znajdujących się w poszczególnych powiatach w Wielkopolsce, jako najważniejszych czynników warunkujących intensyfikację pracochłonną bądź kapitałochłonną. W ramach pierwszego z czynników
porównano udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej gospodarstwa oraz
wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który pozwala na łączne
ujęcie jedną liczbą następujących cech przestrzeni rolniczej: jakość i przydatność
rolnicza gleb, agroklimat, stosunki wodne, rzeźba terenu [Brodzińska 2009, s. 38].
Zróżnicowanie wyposażenia w kapitał i pracę gospodarstw rolnych w Wielkopolsce
według powiatów określono za pomocą następujących danych: liczba osób utrzymujących się wyłącznie lub głównie z pracy w rolnictwie, wyrażona wartością ludności
rolniczej na 100 gospodarstw, liczba maszyn i urządzeń rolniczych oraz budynków
gospodarskich w przeliczeniu na 100 gospodarstw rolnych w powiecie. Zbiór zmiennych pozwalających na komparatywną ocenę intensywności produkcji rolnej w
Wielkopolsce dodatkowo wzbogacono o informację na temat: towarowości produkcji gospodarstw rolnych1, udziału zbóż w strukturze zasiewów w przeliczeniu na
100 ha UR 2 oraz obsady zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło, w tym
krowy mleczne) w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych (UR)3. W efekcie końcoProdukcja, głównie na rynek, jest prowadzona najczęściej na podstawie wykorzystania nakładów przemysłowych, co wynika z konieczności osiągnięcia wysokiej jej wydajności, toteż wskaźnik
towarowości informuje w sposób pośredni o intensywności produkcji rolnej.
2
O stopniu intensywności rolnictwa danego obszaru można wnioskować na podstawie struktury
produkcji roślinnej. Wyższy stopień intensywności produkcji występuje w rejonach wykazujących tzw.
monokulturę. Zgodnie z kryteriami produkcji zrównoważonej środowiskowo mamy z nią do czynienia,
gdy obszar upraw zbóż przekracza 66% całkowitej powierzchni użytków rolnych, szerzej zob. [Zegar
2014; Wrzaszcz 2012].
3
Do wzrostu intensywności produkcji zwierzęcej przyczynia się przede wszystkim chów bydła,
w tym krów mlecznych i koni. Są to kierunki produkcji zwierzęcej, które generują największe stężenie
1
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wym, stosując metodę rang, sporządzono mapę zróżnicowania intensywności rolnictwa w Wielkopolsce według powiatów. W ramach każdego z przyjętych kryteriów, na podstawie których wnioskowano o intensywności produkcji rolnej,
dokonano szeregowania powiatów. Do dalszych analiz wybrano podregion4 zdiagnozowany jako obszar o najbardziej zróżnicowanej intensywności rolnictwa obszarów wiejskich wchodzących w jego skład. Na podstawie analizy skupień Warda
był to podregion pilski. Odnotowano najwyższe rozproszenie według skupień5 powiatów należących do tego podregionu, co świadczyło o największym zróżnicowaniu w zakresie intensywności produkcji rolnej na obszarach wiejskich, wchodzących w skład powiatów tworzących podregion pilski (patrz punkt następny).
Następnie dokonano porównania stopnia zrównoważenia rozwoju obszarów
wiejskich gmin wchodzących w skład powiatów tworzących ten podregion. Szereg
istotnych zmiennych opisujących sytuację społeczno-ekonomiczną z podziałem na
miasto-wieś jest zbieranych jedynie podczas spisów powszechnych i publikowanych
na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w podsekcji bank danych
lokalnych. W związku z tym, korzystając z dostępności tych wyników, autorki postanowiły zbadać, w sposób możliwie kompleksowy, poziom rozwoju obszarów
wiejskich oraz jego zmiany z podziałem na wymiary: środowiskowy, społeczny
i ekonomiczny, na podstawie wyników spisów powszechnych z lat 1996, 2002 i
2010. Zastosowano analizę wielowymiarową z wykorzystaniem wielu zmiennych
pogrupowanych na względnie jednorodne grupy, pozwalające porównać poziom
zrównoważenia badanych obszarów wiejskich w wymiarach społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Zmienne te podzielono na stymulanty i destymulanty zrównoważenia w danym wymiarze. W pierwszym przypadku wzrost wartości
danej zmiennej powodował wzrost poziomu zrównoważenia w określonym komponencie, w przypadku destymulanty było odwrotnie, czyli wzrost wartości danej
zmiennej był niekorzystny, tzn. powodował zmniejszenie poziomu zrównoważenia
w określonym wymiarze (zob. tab. 1).
Następnie, na podstawie otrzymanych wyników, przeprowadzono analizę porównawczą wartości dla poszczególnych komponentów pomiędzy obszarami wiejskimi powiatów wchodzących w skład podregionu pilskiego w latach 1996, 2002
i 2010, a w konsekwencji całościową ocenę zrównoważenia rozwoju na obszarach
wiejskich powiatów o zróżnicowanym rolnictwie. W tym celu posłużono się syntetycznym miernikiem rozwoju lokalnego, który był funkcją łączącą informacje
cząstkowe. Ze względu na różne miana danych wykorzystywanych do sporządzenia
azotu, a tym samym dają zdecydowanie wyższą wartość sztuk dużych (SD) w przeliczeniu na ha UR
niż produkcja trzody chlewnej szerzej (zob. [Zegar 2014]).
4
Podregion (inaczej subregion) obejmuje swym zasięgiem kilka powiatów i jest jednostką używaną do celów statystycznych. Każde z województw grupuje kilka podregionów, a od 2008 r. w Polsce
funkcjonuje 66 podregionów [Rozporządzenie… 2007].
5
Zgodnie z zasadami interpretacji wyników analizy skupień Warda powiaty wchodzące w skład
jednego skupienia reprezentują obszary o zbliżonej intensywności produkcji rolnej.
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Wymiar ekonomiczny

Wymiar społeczny

Wymiar środowiskowy

Tabela 1. Zastosowane w badaniach zmienne określające poziom zrównoważenia rozwoju lokalnego
w poszczególnych gminach, wchodzących w skład powiatów podregionu pilskiego
z podziałem na komponenty: środowiskowy, społeczny i gospodarczy
sieć wodociągowa (w dm3) per capita – stymulanta
obsada zwierząt gospodarskich w SD na ha użytków rolnych – destymulanta
odsetek ludności obsługiwanej przez komunalne oczyszczalnie ścieków – stymulanta
odsetek mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie – stymulanta
odsetek mieszkań wyposażonych w gaz – stymulanta
udział gruntów leśnych w powierzchni ogółem – stymulanta
udział trwałych użytków zielonych w powierzchni ogółem – stymulanta
udział powierzchni parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody
w powierzchni ogółem – stymulanta
nakłady na ochronę środowiska do ogółu wydatków – stymulanta
odsetek ludności w wieku produkcyjnym – stymulanta
wskaźnik obciążenia demograficznego (osoby) – destymulanta
przyrost naturalny na 1000 osób – stymulanta
odsetek ludności dorosłej z wykształceniem wyższym – stymulanta
średni wynik sprawdzianu kończącego szkołę podstawową (pkt) – stymulanta
frekwencja w wyborach – stymulanta
odsetek radnych z wyższym wykształceniem – stymulanta
średnie wydatki budżetu gminy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
na 1 mieszkańca – stymulanta
średnie wydatki budżetu gminy na pomoc społeczną na 1 mieszkańca – destymulanta
powierzchnia użytkowa mieszkań na 1 osobę (m2) – stymulanta
odsetek ludności korzystającej z wodociągu – stymulanta
bezrobocie rejestrowane na 100 osób w wieku produkcyjnym – destymulanta
liczba gospodarstw rolnych na 100 ha ogółem – stymulanta
liczba gospodarstwa indywidualnych na 100 ha – stymulanta
wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym – stymulanta
odsetek indywidualnych gospodarstw rolnych powyżej 1 ha produkujących głównie na
rynek – stymulanta
odsetek użytkowników gospodarstw rolnych z wykształceniem wyższym – stymulanta
średni obszar gospodarstwa rolnego ogółem - stymulanta
odsetek indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących działalność pozarolniczą –
stymulanta
odsetek pracujących w sekcjach usługowych – stymulanta
stosunek liczby podmiotów prywatnych do publicznych – stymulanta
średnie dochody własne budżetu gminy na 1 mieszkańca – stymulanta
średnie dochody budżetu gminy z udziału w PIT i CIT na 1 mieszkańca – stymulanta
średnia wysokość środków na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł
na 1 mieszkańca – stymulanta
średni udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w ogóle wydatków budżetu gminy –
stymulanta

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Bołtromiuk 2011, s. 44].
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wskaźników cząstkowych poddano je standaryzacji, a następnie zastosowano metodę sum standaryzowanych do oceny poziomu zrównoważenia rozwoju lokalnego
według syntetycznego wskaźnika rozwoju regionalnego Perkala6:
si =

1
2

∑

m

'
j =1 ijn

z ,

gdzie: z'ijn – standaryzowana wartość j-tej cechy w i-tym obiekcie, obliczana według
wzoru:
'
zijn
=

xij + x j
sj

,

zaś n – liczba obiektów.
Wskaźniki dla danego powiatu stanowiły średnią arytmetyczną wskaźników
dla gmin wchodzących w skład tego powiatu. Zakres czasowy analiz objął więc lata
1996, 2002 i 2010, rzeczowy dotyczył zrównoważenia rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich o zróżnicowanym rolnictwie, przestrzenny zaś obejmował podregion
pilski.

3. Intensywność rolnictwa a rozwój lokalny na obszarach
wiejskich podregionu pilskiego
Metoda rang pozwoliła na uszeregowanie powiatów w województwie wielkopolskim według stopnia intensywności produkcji rolnej i wyodrębnienie obszarów
wiejskich charakteryzujących się odmienną intensywnością rolnictwa (por. rys. 1).
Stwierdzono, że najwyższy stopień intensywności produkcji rolnej w 2002 r. występował w południowo-zachodniej części Wielkopolski.
Do dalszych analiz wybrano jednak podregion pilski, ponieważ powiaty wchodzące w jego skład charakteryzowały się największym zróżnicowaniem w zakresie intensywności rolnictwa, o czym świadczył diagram drzewa. Wchodziły one w
skład różnych skupień, reprezentujących grupy powiatów o zbliżonej intensywności
rolnictwa7. Toteż podregion pilski był najbardziej odpowiedni z punktu widzenia
realizacji celu opracowania. Tak znacznego zróżnicowania w zakresie intensywności rolnictwa nie odnotowano między powiatami żadnego z innych wielkopolskich
podregionów.

6
Wskaźnik pozwala uzyskać porównywalność poszczególnych mierników i otrzymać jeden syntetyczny wskaźnik poziomu rozwoju regionu (szerzej zob. [Karmowska 2011]).
7
Zgodnie z interpretacją wyników analizy skupień Warda w jednym skupieniu znajdowały się
powiaty o podobnej intensywności produkcji rolnej.
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Rys. 1. Zróżnicowanie intensywności produkcji rolnej w Wielkopolsce według powiatów
Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2003a, s. 55, 78, 122, 124, GUS 2003b].

Badania objęły więc obszary wiejskie z następujących powiatów: złotowski, pilski, czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki i chodzieski. Relatywnie największym
zrównoważeniem w zakresie komponentu ekonomicznego rozwoju lokalnego w
podregionie pilskim charakteryzował się powiat chodzieski, co było dość zaskakujące ze względu na to, że należał on do powiatów o najniższej intensywności
produkcji rolnej w Wielkopolsce. Z kolei zdecydowanie najniższe zrównoważenie
w wymiarze gospodarczym było na obszarach wiejskich w powiecie złotowskim,
który należał do tej samej klasy intensywności produkcji rolnej, co powiat cho-
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Rys. 2. Skupienia powiatów o różnej intensywności rolnictwa w Wielkopolsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2003a, s. 55, 78, 122, 124; GUS 2003b].

dzieski. Tendencja taka występowała w każdym z lat objętych analizą. Można więc
stwierdzić, że charakteryzowała się ona dużą stałością, zaprzeczając stwierdzeniu,
że: obszary wiejskie o stosunkowo intensywnym rolnictwie charakteryzują się najwyższym zrównoważeniem ekonomicznym. W przypadku powiatów podregionu
pilskiego obszary wiejskie o relatywnie najwyższej intensywności produkcji rolnej,
a więc znajdujące się w powiecie pilskim i wągrowieckim, charakteryzowały
wskaźniki zrównoważenia ekonomicznego niższe niż w przypadku obszarów wiejskich z powiatu chodzieskiego, co dowodzi braku wpływu intensywności rolnictwa
na zrównoważenie ekonomiczne obszarów wiejskich (por. rys. 1, 2 i tab. 2). Także
pod względem zrównoważenia w wymiarze środowiskowym wyróżniał się in plus,
w każdym z lat objętych analizą, powiat chodzieski. Można więc mówić o braku
konkurencyjności celów o charakterze ekonomicznym i środowiskowym na obszarach tego powiatu, co stanowi sytuację optymalną z punktu widzenia dążenia do
zgodności efektywności mikroekonomicznej z wymaganiami społecznym. Zróżnicowanie pomiędzy porównywanymi powiatami, na korzyść powiatu chodzieskiego
uwydatniło się w szczególności w 2010 roku. Najmniej zrównoważone pod względem środowiskowym, w całym okresie badawczym, były obszary wiejskie powiatu
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wągrowieckiego, który charakteryzował się razem z powiatem pilskim relatywnie
najwyższą intensywnością produkcji rolnej (zob. rys. 1). Przemawia to za stwierdzeniem, że obszary o stosunkowo intensywnej produkcji rolnej charakteryzują się niskim zrównoważeniem środowiskowym.
Tabela 2. Wskaźniki zrównoważenia rozwoju obszarów wiejskich w powiatach podregionu pilskiego
z podziałem na komponenty: ekonomiczny, środowiskowy i społeczny w latach: 1996, 2002 i 2010
Syntetyczny
wskaźnik zrównoważonego rozwoju
lokalnego

Komponent
ekonomiczny

Komponent
środowiskowy

Komponent
społeczny

Wągrowiecki
Czarnkowsko-trzcianecki
Złotowski
Pilski
Chodzieski

0,01
−0,10

1996 r.
−0,32
−0,11

−0,11
0,05

−0,14
−0,05

−0,07
−0,01
0,07

−0,15
−0,01
0,18

Wągrowiecki
Czarnkowsko-trzcianecki
Złotowski
Pilski
Chodzieski

0,01
−0,10

−0,13
−0,04
0,29
2002 R.
−0,17
−0,11

−0,11
0,05

0,09
−0,05

−0,06
0,10
−0,01

−0,15
0,01
0,10

Wągrowiecki
Czarnkowsko-trzcianecki
Złotowski
Pilski
Chodzieski

−0,05
−0,18

−0,07
0,06
0,28
2010 R.
−0,28
−0,14

−0,10
−0,08

−0,14
−0,13

−0,25
−0,18
0,28

−0,13
−0,10
0,48

−0,08
−0,11
0,14

−0,15
−0,13
0,30

Powiat

−0,24
0,02
0,19

−0,31
−0,13
0,03

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Pod względem zrównoważenia w wymiarze społecznym zróżnicowanie między
powiatami podregionu pilskiego było zdecydowanie najmniejsze. Przy czym relacje
pomiędzy powiatami ulegały dość dużej zmienności w porównywanych latach. Najbardziej zrównoważony w wymiarze społecznym był ponownie powiat chodzieski
(1996 r. i 2010 r.) i powiat pilski (2002 r.) Warto też dodać, że w 2010 r. obszary wiejskie powiatu pilskiego należały do relatywnie najmniej zrównoważonych w wymiarze społecznym. W 1996 r. oraz w 2002 r. były to obszary powiatu wągrowieckiego.
W zakresie zrównoważenia społecznego obszarów wiejskich powiatów z podregionu pilskiego nie odnotowano więc żadnej stałej tendencji (zob. tab. 2.)
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Relatywnie najwyższe zrównoważenie obszarów wiejskich powiatu chodzieskiego w wymiarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym (z wyjątkiem
2002 r.) spowodowały, iż syntetyczne wskaźniki rozwoju lokalnego dla tego obszaru były zdecydowanie najwyższe. Przypadek powiatu chodzieskiego zaprzecza
więc stwierdzeniu, że obszary wiejskie, o relatywnie najmniejszej intensywności
produkcji rolnej, osiągają najniższe wskaźniki zrównoważenia rozwoju, co wynika
ze stosunkowo niskiej efektywności rolnictwa, jako dominującej formy działalności
na tych obszarach. Dopiero na drugim miejscu pod względem wartości syntetycznych wskaźników zrównoważonego rozwoju znajdowały się powiaty o relatywnie
najintensywniejszym rolnictwie w podregionie pilskim, a więc powiat pilski bądź
wągrowiecki.

4. Zakończenie
Na przykładzie powiatu chodzieskiego, należącego do obszarów o najniżej intensywności produkcji rolnej w podregionie pilskim, zaobserwowano, iż możliwe jest
osiąganie relatywnie najwyższego zrównoważenia w wymiarze zarówno środowiskowym, jak i ekonomicznym. Z drugiej strony, powiaty o relatywnie intensywnym
rolnictwie (pilski, wągrowiecki) pod względem wskaźników zrównoważenia rozwoju lokalnego znajdowały się w każdym z lat objętych analizą za powiatem chodzieskim. Przy czym powiat wągrowiecki charakteryzował się zdecydowanie najniższym zrównoważeniem rozwoju lokalnego w wymiarze środowiskowym. Z kolei
powiat pilski osiągał relatywnie wysokie wskaźniki zrównoważonego rozwoju w
komponencie środowiskowym, pomimo stosunkowo wysokiej intensywności produkcji rolnej. W związku z tym odrzucono hipotezę główną opracowania, która
głosiła, że: obszary wiejskie o stosunkowo intensywnym rolnictwie charakteryzują
się relatywnie wysokim zrównoważeniem ekonomicznym i niskim środowiskowym, na obszarach zaś o relatywnie niskiej intensywności rolnictwa występuje sytuacja odwrotna. Udowodniono brak zależności pomiędzy zrównoważeniem rozwoju lokalnego obszarów wiejskich w powiatach podregionu pilskiego a intensywnością
rolnictwa. Wynikało to ze złożoności czynników kształtujących rozwój obszarów
wiejskich, w szczególności w komponencie ekonomicznym i środowiskowym.
Ważna konkluzja wynika także z obserwacji zrównoważenia w wymiarach ekonomicznym i środowiskowym obszarów wiejskich powiatu chodzieskiego. Na ich
przykładzie okazuje się bowiem, że pomiędzy celami o charakterze ekonomicznym
i środowiskowym może wystąpić zależność komplementarności i nie zawsze stoją
one w opozycji, co umożliwia osiągnięcie wysokiego wskaźnika zrównoważonego
rozwoju lokalnego ogółem. Przykład obszarów wiejskich z powiatu chodzieskiego
może również świadczyć o tym, iż na obszarach o relatywnie mniej intensywnym
rolnictwie łatwiej godzić cele środowiskowe i ekonomiczne. Może temu sprzyjać
występowanie na nich niekonwencjonalnych form produkcji rolnej, takich jak np.
rolnictwo ekologiczne. Pozwalają one na osiąganie relatywnie wysokich wyników
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finansowych przez gospodarstwa rolne przy jednoczesnym zachowaniu dobrostanu
środowiska na obszarach wiejskich. Wyniki przeprowadzonej oceny komparatywnej skłaniają także do dalszych badań nad wpływem intensywności rolnictwa na
zrównoważony rozwój lokalny obszarów wiejskich oraz próby znalezienia odpowiedzi na zasadnicze pytanie: „jakie warunki powinny być spełnione na obszarach
wiejskich, aby możliwe było godzenie efektywności mikroekonomicznej z ogólnospołeczną (zachowanie, a wręcz polepszanie występującego na nich kapitału środowiskowego i społecznego).
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