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Wioletta Bieńkowska-Gołasa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ODLEGŁOŚĆ GMIN WIEJSKICH
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
OD GŁÓWNYCH OŚRODKÓW GOSPODARCZYCH
A ICH POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Streszczenie: W pierwszej części artykułu przybliżono pojęcie i istotę przedsiębiorczości
w ujęciu teoretycznym. Natomiast w drugiej przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących wpływu odległości poszczególnych gmin od głównych ośrodków gospodarczych
na poziom przedsiębiorczości w tych gminach. Badania empiryczne przeprowadzono we
wszystkich gminach wiejskich województwa mazowieckiego (229), a za główne ośrodki gospodarcze przyjęto takie miasta, jak: Warszawa, Radom, Siedlce, Płock i Ostrołęka. Stwierdzono, iż gminy położone w bliższej odległości od stolicy charakteryzowały się wyższym
poziomem przedsiębiorczości niż jednostki znajdujące się dalej od Warszawy.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, gmina, ośrodek gospodarczy, Mazowieckie.

1. Wstęp
W ostatnich kilkunastu latach można zauważyć przewartościowanie zasobów, jakimi dysponuje człowiek – wzrasta znaczenie wiedzy, kreatywności, innowacji
i przedsiębiorczości. Stają się one współcześnie znaczącym czynnikiem rozwoju zarówno przedsiębiorstw, środowisk lokalnych, poszczególnych regionów, jak i całej
gospodarki kraju. Ważnym zadaniem staje się więc kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych, których konsekwencją będą określone działania w różnych sferach
życia człowieka, zwłaszcza w działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość jest
szczególnie istotna na obszarach wiejskich zarówno w działalności rolniczej, jak
i pozarolniczej, co jest zgodne z polityką wielofunkcyjnego rozwoju wsi1.
Problematyką rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zajmuje się
wiele środowisk naukowych, władze na szczeblach lokalnych i krajowych. PrzedsięI. Sikorska-Wolak, K. Krzyżanowska, Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktycznym,
[w:] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju, red. K. Krzyżanowska.
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010, s. 39.
1
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biorczość stwarza szanse na większe zróżnicowanie źródeł dochodów ludności wiejskiej często poprzez łączenie pracy w gospodarstwie rolnym i poza nim2.
Współcześnie zagadnienie przedsiębiorczości jest traktowane bardzo szeroko,
obejmuje aspekty ekonomiczne, technologiczne, psychologiczne i wiele innych,
niosąc nowe zachowania, postawy czy wartości. Odnosi się to zarówno do działalności gospodarczej, jak też do innych form aktywności ludzkiej, gdzie wymagana
jest kreatywność, inicjatywa, po prostu przedsiębiorczość. Staje się ona „sposobem
na życie” wszystkich uczestników gospodarki rynkowej, zarówno gospodarstw domowych, jak i jednostek gospodarczych. To właśnie rynek wymusza taką sytuację,
stając się naturalnym kreatorem zachowań przedsiębiorczych w gospodarce rynkowej.
Gminę z punktu widzenia lokalnej przedsiębiorczości należałoby potraktować
jako obszar zależności ekonomicznej, politycznej, instytucjonalnej i prawnej, a stopień jej rozwoju rozpatrywać jako barierę lub czynnik wpływający na efektywność
funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Można by odnieść się w tym miejscu
do twórców klasycznych teorii lokalizacji3, w których zakłada się, że o rozwoju danej jednostki terytorialnej decydują przedsiębiorcy, którzy wybierają dany obszar na
miejsce prowadzonej działalności. To właśnie samorządy terytorialne kształtują dynamikę przedsiębiorczości lokalnej, gdyż stanowią otoczenie dla przedsiębiorców.
Posiadają kompetencje, które wpływają na warunki działania podmiotów gospodarczych, a tym samym mogą tworzyć korzystny klimat dla przedsiębiorczości4.
Celem artykułu było określenie wpływu odległości poszczególnych gmin od
głównych ośrodków gospodarczych na poziom przedsiębiorczości w tych gminach.

2. Istota i pojęcie przedsiębiorczości w ujęciu teoretycznym
W literaturze przedmiotu można spotkać wiele interpretacji pojęcia przedsiębiorczość, gdyż problematyką tego zagadnienia zajmują się m.in. ekonomiści, psychologowie, socjologowie, jak również przedstawiciele dyscyplin związanych z zarządzaniem.
W ujęciu encyklopedycznym przedsiębiorca to: „człowiek, który prowadzi jakieś przedsiębiorstwo na własny rachunek, właściciel przedsiębiorstwa, fabrykant,
przemysłowiec. Przedsiębiorczość jest definiowana jako: zdolność do tego, żeby być
przedsiębiorczym; posiadanie ducha inicjatywy; obrotność, zaradność. Natomiast
przedsiębiorstwo to: samodzielna jednostka gospodarcza, wyodrębniona pod wzglę2
A.J. Parzonko, Współczesne znaczenie przedsiębiorczości zespołowej w rolnictwie, [w:] Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju obszarów wiejskich, red. K. Krzyżanowska. Wydawnictwo
SGGW, Warszawa 2012, s. 35.
3
D. Stawasz, Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 27.
4
E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003, s. 56.
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dem ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym5”. Według J. Schumpetera przedsiębiorczość to nowa kombinacja środków produkcji, która umożliwia wprowadzenie nowego wyrobu lub technologii, otwarcie nowego rynku zbytu, pozyskanie
nowych źródeł zasobów lub wprowadzenie nowej organizacji produkcji6. Natomiast
P.F. Drucker, światowy ekspert w zakresie wiedzy o przedsiębiorczości, uważał, iż
jest to: współzależność działań przedsiębiorczych i innowacyjnych, dzięki którym
jest możliwe osiągnięcie założonego celu – sukcesu w określonym segmencie runku
lub prowadzonej działalności gospodarczej7. Przedsiębiorca swoją wiedzę i doświadczenie czerpie zarówno z sukcesów, jak i niepowodzeń rynkowych, co może
owocować podejmowaniem inicjatyw gospodarczych8. Według J. Senczyszyna
przedsiębiorczość to: „zdolność do tworzenia nowej działalności lub jej zmiany
z wykorzystaniem innowacji. A więc istotą przedsiębiorczości jest szukanie nowych
dziedzin działalności na bazie autentycznych innowacji lub ich twórczego naśladownictwa. Ukoronowaniem takiej przedsiębiorczości jest stworzenie nowego rynku i klienta9”.
Przedsiębiorczość można również rozumieć jako swoistego rodzaju postawę
jednostki „charakteryzującej się innowacyjnym i twórczym podejściem do rozwiązywania różnych problemów, odważnej, potrafiącej wykorzystać swoją wiedzę
i umiejętności dla osiągnięcia sukcesu. Przedsiębiorczość to umiejętność radzenia
sobie w każdych warunkach wewnętrznych i zewnętrznych10”.
Z. Narski, wyjaśniając pojęcie i istotę przedsiębiorczości, wskazuje na zakres jej
cech (rodzajów działalności). Według tego autora działania przedsiębiorcze sprowadzają się do:
•• kojarzenia czynników gospodarowania (pracowników, środków pracy, przedmiotów pracy, energii) w niesprzeczne układy funkcjonalne,
•• postępowania innowacyjnego, które polega na doskonaleniu techniki, technologii, działalności ekonomicznej, co prowadzi do otwierania nowych szans gospodarowania,
•• dywersyfikacji asortymentów produkcji bądź rodzajów usług, ich wielkości cen,
a zwłaszcza nowych i ulepszonych produktów,
Słownik języka polskiego, t. III, PWN, Warszawa 1988, s. 968.
T. Piecuch, Przedsiębiorczość: podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010,
s. 22-24.
7
P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość – praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 271.
8
W. Bieńkowska, Formy wsparcia przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego
na przykładzie gmin wiejskich województwa mazowieckiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012,
s. 65.
9
J. Senczyszyn, Rola przedsiębiorczości w kreowaniu małych i średnich firm, [w:] Doradztwo
i komunikowanie w działalności przedsiębiorczej, red. Z.J., Przychodzeń, I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002. s. 171.
10
R. Sobiecki, Przedsiębiorca – przedsiębiorstwo – przedsiębiorczość, [w:] Przedsiębiorczość.
Jak założyć i prowadzić własną firmę?, red. H. Godlewska-Majkowska, Wydawnictwo SGH, Warszawa
2009, s. 26.
5
6
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•• przeciwstawiania się konkurencji innych podmiotów gospodarujących bądź zawierania z nimi aliansów celem rozwoju własnego podmiotu11.
Zdaniem J.D. Antoszkiewicza przedsiębiorczość to: „działalność prowadząca do
rozwoju i tworzenia nowych wartości. U jej podstaw leżą główne wyznaczniki każdej działalności człowieka, które prostą drogą prowadzą do sukcesu. Lecz gdy człowiek kieruje się wartościami negatywnymi, przedsiębiorczość może prowadzić do
destrukcji. Do zasadniczych czynników należą: chcieć, móc i wiedzieć12”.
Można więc uznać, iż przedsiębiorczość jest stymulatorem rozwoju gospodarczego zarówno w wymiarze lokalnym, regionalnym, jak i krajowym. W związku z
tym problematyka ta powinna być szczególnie istotna w regionach słabiej rozwiniętych. Celem artykułu było przedstawienie wpływu odległości poszczególnych gmin
wiejskich województwa mazowieckiego od głównych ośrodków gospodarczych na
poziom przedsiębiorczości.

3. Materiał i metodyka badań
Badania empiryczne polegały na obliczeniu wartości wskaźnika przedsiębiorczości
dla wszystkich gmin wiejskich w województwie mazowieckim za lata 2005-2009.
W tym celu posłużono się danymi pochodzącymi z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
Wskaźnik przedsiębiorczości (WP) został wyrażony za pomocą liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 1000
mieszkańców w wieku produkcyjnym. Obliczeń dokonano zgodnie ze wzorem:
WP =

× 1000,

gdzie: WP – wskaźnik przedsiębiorczości,
P – liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON,
L – liczba ludności w wieku produkcyjnym.
W wyniku otrzymanych obliczeń dokonano klasyfikacji gmin pod względem
wartości wskaźnika przedsiębiorczości i uporządkowano je od najlepszych do najgorszych. Gminy określone jako najlepsze charakteryzowały się wysokimi wartościami wskaźnika przedsiębiorczości, natomiast gminy zakwalifikowane jako najgorsze uzyskały niskie wartości tego wskaźnika. Obliczone wartości WP tworzyły
punkt wyjścia do uporządkowania liniowego badanych obiektów (gmin wiejskich)
oraz wyodrębnienia ich grup typologicznych. Kryterium zakwalifikowania gmin do
określonej klasy pod względem poziomu przedsiębiorczości była wartość średniej
Z. Narski, Ekonomia. Nauka o gospodarowaniu, Wydawnictwo Suspens, Toruń 2000, s. 26.
J.D. Antoszkiewicz, Przedsiębiorczość w nowej roli, [w:] Przedsiębiorczość i rozwój małych
i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, red. B. Piasecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2002, s. 48.
11

12
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arytmetycznej �����
𝑊𝑊𝑊𝑊 i odchylenia standardowego sz tego wskaźnika. Zbiór obiektów
podzielono na cztery klasy, co przedstawiono w tab. 113.
Tabela 1. Klasy podziału gmin pod względem poziomu przedsiębiorczości
Klasa
I
II
III
IV

Kryterium
�����
Wp ≥ 𝑊𝑊𝑊𝑊 + SZ
����� + SZ > Wp≥ 𝑊𝑊𝑊𝑊
�����
𝑊𝑊𝑊𝑊

Opis klasy
bardzo wysoki poziom przedsiębiorczości
wysoki poziom przedsiębiorczości
średni poziom przedsiębiorczości

����� > Wp ≥ 𝑊𝑊𝑊𝑊
����� – SZ
𝑊𝑊𝑊𝑊

niski poziom przedsiębiorczości

����� – SZ
Wp <𝑊𝑊𝑊𝑊

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów
społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990, s. 93.

Gdzie:

����� = n −1
𝑊𝑊𝑊𝑊

n

∑Wp
i =1

n
sz =  n −1 ∑ (W p − Wp) 2 



i =1

0,5



Następnie w celu ustalenia korelacji pomiędzy wartością wskaźnika przedsiębiorczości a odległością od głównych ośrodków gospodarczych przeprowadzono
analizę korelacyjną. Odległości badanych gmin od głównych ośrodków gospodarczych zostały wyrażone jako najkrótsze odległości drogowe, które wyznaczono przy
użyciu mapy drogowej. W badaniach przyjęto, że głównymi ośrodkami gospodarczymi są miasta na prawach powiatu w województwie mazowieckim: Warszawa,
Radom, Siedlce, Płock i Ostrołęka. W tym celu wykorzystano współczynnik korelacji liniowej Pearsona, który przyjmuje wartości od –1 do 1. Im większa wartość
bezwzględna tym występuje większa zależność między zmiennymi. Współczynnik
ten wyrażony jest za pomocą następującego wzoru:
∑(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥̅ )(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦�)
.
𝑟𝑟 =
�∑(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥̅ )2 ∑(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦�)2

4. Wyniki badań

Badania przeprowadzono w dwóch wariantach. W pierwszym z nich zbadano zależność poziomu przedsiębiorczości dla poszczególnych gmin wiejskich od najbliższego ośrodka gospodarczego. Zależność tę analizowano na przestrzeni 5 lat (od 2005
do 2009 r.). Do przedstawienia związku między badanymi gminami a odległością od
13
W. Bieńkowska, The entrepreneurship development level in the rural Mazowieckie Voivodeship
counties, SERiA, vol. XIV, no. 6, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa-Poznań-Białystok 2012, s. 31-32.
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ośrodków gospodarczych wykorzystano współczynnik korelacji liniowej Pearsona.
Natomiast w wariancie drugim poddano badaniu tę samą zależność i dokonano takich
samych obliczeń, z tym że jako odległość od ośrodka gospodarczego przyjęto odległość danej gminy od m. st. Warszawy. Szczegółowe dane przedstawiono w tab. 2.
Tabela 2. Odległość badanych gmin od głównego ośrodka gospodarczego i od Warszawy
a poziom przedsiębiorczości
Lata

Współczynnik korelacji
główny ośrodek gospodarczy

Warszawa

2005

–0,221655452

–0,527527489

2006

–0,225224753

–0,524955571

2007

–0,234489115

–0,524487965

2008

–0,235741794

–0,529616572

2009

–0,27824989

–0,556408904

Źródło: badania własne na podstawie danych GUS.

Wyniki dokonanych obliczeń w pierwszym wariancie wskazują na niewielką
współzależność tych dwóch zmiennych. Oznacza to, że odległość danej gminy od
najbliższego ośrodka gospodarczego ma niewielki wpływ na poziom przedsiębiorczości. W wariancie drugim można zauważyć, że istnieje statystyczna zależność między poziomem przedsiębiorczości a odległością danej gminy od Warszawy. Z przedstawionych danych wynika, że wraz ze wzrostem odległości danej gminy od stolicy
spada poziom przedsiębiorczości. Można wnioskować, że Warszawa silniej oddziałuje na poziom przedsiębiorczości we wszystkich badanych gminach niż pozostałe
ośrodki gospodarcze. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona wzrósł w badanym
okresie z –0,52 w 2005 r. do –0,55 w 2009 r., co oznacza, że Warszawa w coraz większym stopniu wpływa na poziom przedsiębiorczości w badanych gminach.
W celu pokazania związku między odległością gmin od m. st. Warszawy a poziomem przedsiębiorczości w badanych gminach dokonano podziału gmin na cztery
równoliczne grupy ze względu na ich odległość od stolicy, co przedstawiono w tab. 3.
Tabela 3. Podział gmin pod względem odległości od Warszawy
Odległość od Warszawy
w kilometrach

Liczba gmin w grupach

I

<10 km; 65 km)

57

II

<65 km; 91 km)

57

III

<91 km; 115)

57

IV

<115 km; 167>

58

Grupa

Źródło: badania własne.
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W tab. 4 oraz 5 przedstawiono udział gmin zakwalifikowanych do danej klasy ze
względu na wartość wskaźnika przedsiębiorczości w grupach ich odległości od Warszawy w latach 2005 i 2009.
Tabela 4. Poziom przedsiębiorczości a odległość badanych gmin od Warszawy w 2005 r.

Odległość od Warszawy (w km)
Grupa I <10,2 km; 65 km)

Klasy gmin według wartości
wskaźnika przedsiębiorczości (w %)
klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

86,96

26,23

15,44

0,00

Liczba gmin
w grupach
57

Grupa II <65 km; 91 km)

8,70

22,95

28,68

22,22

57

Grupa III <91 km; 115,4)

4,35

27,87

26,47

33,33

57

29,41

44,44

Grupa IV <115,4 km; 167,4>
Liczba gmin w klasach

0,00
23

22,95
61

136

58
229

9

Źródło: badania własne.

Poziom przedsiębiorczości w badanych gminach był skorelowany z odległością
od Warszawy. Gminy położone w pobliżu Warszawy charakteryzowały się najwyższym poziomem przedsiębiorczości. Ponad 87% gmin zakwalifikowanych do klasy I,
czyli o wysokim poziomie przedsiębiorczości, było położonych w odległości do
65 km od stolicy. Natomiast w odległości powyżej 115 km od Warszawy nie znalazła
się ani jedna gmina z klasy I. Tę zależność potwierdzają również dane dotyczące
gmin zakwalifikowanych do klasy IV, czyli o bardzo niskim poziomie przedsiębiorczości.
Tabela 5. Poziom przedsiębiorczości a odległość badanych gmin od Warszawy w 2009 r.

Odległość od Warszawy (w km)

Klasy gmin według wartości
wskaźnika przedsiębiorczości (w %)
klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

Liczba gmin
w grupach

Grupa I <10,2 km; 65 km)

90,00

36,21

12,16

0,00

57

Grupa II <65 km; 91 km)

5,00

18,97

30,41

0,00

57

Grupa III <91 km; 115,4)

5,00

22,41

27,70

66,67

57

29,73

33,33

Grupa IV <115,4 km; 167,4>
Liczba gmin w klasach

0,00
20

22,41
58

148

3

58
229

Źródło: badania własne.

Z danych zawartych w tab. 5 wynika, iż w klasie I o wysokim poziomie przedsiębiorczości również znalazły się gminy z grupy I, a więc te położone w odległości
do 65 km od Warszawy, i stanowiły one 90% gmin zakwalifikowanych do klasy I.
Natomiast w grupie IV, której odległość od stolicy przekraczała 115 km, nie znalazła
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się żadna gmina z klasy I. Zaledwie 10% gmin z klasy I położona była w odległości
powyżej 65 km od Warszawy. Zaobserwowano również, że żadna gmina z klasy IV
o bardzo niskim poziomie przedsiębiorczości nie znalazła się w grupie I oraz II,
czyli w promieniu do 91 km od stolicy.

5. Podsumowanie
Podsumowując rozważania zawarte w niniejszym artykule, można stwierdzić, że
zagadnienie przedsiębiorczości jest dość złożone, wieloaspektowe i łączy wiele elementów z różnych dyscyplin naukowych.
Rozwój działalności przedsiębiorczej na obszarach wiejskich nie przebiegał jednakowo na terenie całego kraju, co znalazło potwierdzenie w przeprowadzonych
badaniach empirycznych. Rozwój ten zdeterminowany był wieloma czynnikami, jak
np. położenie danej gminy, stan infrastruktury (technicznej i społecznej), ranga i
charakter rolnictwa w rozwoju mikroregionu.
W przeprowadzonych badaniach zaobserwowano istotną statystycznie zależność
między poziomem przedsiębiorczości a odległością danej gminy od Warszawy.
Oznacza to, że gminy położone w bliższej odległości od stolicy charakteryzowały
się wyższym poziomem przedsiębiorczości niż jednostki położone dalej od Warszawy. Dlatego też głównym zadaniem władz lokalnych powinna być stała obserwacja
dokonujących się zmian, zarówno tych na terenie własnej gminy, jak również tych w
jej otoczeniu zewnętrznym, w celu maksymalnego wykorzystania pojawiających się
szans oraz minimalizowania zagrożeń.
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DISTANCE OF RURAL COMMUNITES IN MAZOVIAN
VOIVODESHIP FROM THE MAIN ECONOMIC CENTRES
AND THEIR LEVEL OF ENTREPRENEURSHIP
Summary: The first part of the article shows the concept and nature of entrepreneurship in
theory while the second presents the results of empirical research on the effects of individual
municipalities distance from the major economic centers on the level of entrepreneurship in
these municipalities. Empirical studies were carried out in all rural municipalities in Mazovian
Voivodeship (229), and the main economic centers include the following cities: Warsaw,
Radom Siedlce, Płock and Ostrołęka. It was found that municipalities located closer to the
capital were characterized by higher levels of entrepreneurship than the units that were further
away from Warsaw.
Keywords: entrepreneurship, community, economic center, Mazovian Voivodeship.
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