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Streszczenie: W następstwie postępującej nierównowagi przestrzennej pod względem rozwoju 

gospodarczego znaczna część terytoriów wiejskich jest ogarnięta stagnacją i pozostaje  

w impasie gospodarczym. Należy więc zastanowić się nad możliwościami odwrócenia,  

a przynajmniej spowolnienia tego procesu, podejmując działania służące ich rozwojowi. 

Obszary wiejskie potrzebują zwiększenia konkurencyjności terytorialnej. Celem opracowania 

jest analiza kluczowych czynników mających wpływ na rozwój prowadzący do stabilizacji 

gospodarczej obszarów wiejskich poprzez wzrost ich konkurencyjności. Uwagę skupiono na 

podstawowych czynnikach stymulujących rozwój gospodarczy. Nowe podejście wymaga 

wdrożenia rozwoju lokalnej przestrzeni poprzez wykorzystanie możliwości i sposobów 

działania, mogących zapewnić jego przyspieszenie i trwałość, głównie poprzez skupienie 

uwagi na konkurencyjnych aktywach.  

Słowa kluczowe: konkurencja, rozwój obszarów wiejskich, terytoria wiejskie 

DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES IN TERMS  

OF COMPETITIVENESS 

Abstract: As a result of the progressive spatial imbalance in terms of economic development, 

a significant part of rural territories are stagnant and remain in an economic impasse. Therefore 

one should consider the possibility of reversing or at least slowing down this process by taking 

action aimed at their development. The purpose of the study is to analyze key factors affecting 

development leading to economic stabilization of rural areas by increasing their 

competitiveness. Attention was focused on the basic factors stimulating economic 

development. The new approach requires the implementation of local space development by 

using opportunities and activities that can ensure its stimulation and stability primarily by 

focusing on competitive resources. 

Keywords: competition, rural development, rural territories. 



644 J. Zrobek 

1. Wprowadzenie 

Rozwój terytorialny obszarów wiejskich jest narastającym problemem społeczno-

gospodarczym. Wynika to głownie z postępującego wzrostu nierównowagi zagospodarowania 

przestrzennego. Znacznie bardziej rozwinięte obszary miejskie przyciągają ludzi i działalność 

gospodarczą, co powoduje postępujące osłabienie wielu obszarów wiejskich. 

Szans na ich pobudzenie upatruje się w wykorzystaniu potencjału zasobów zlokalizo-

wanych na wsi w stopniu przekraczającym ich dotychczasowe zastosowanie. Przestrzeń 

wiejska nie może ograniczać się tylko do działalności rolniczej i użytkowania gruntów,  

ale powinna obejmować wiele działań gospodarczych z innych sektorów (Wilkin, 2011). 

Potrzebne jest generowanie tętniącej życiem gospodarki wiejskiej poprzez aktywizowanie 

nowych i różnorodnych możliwości zatrudnienia oraz przekształcanie terenów wiejskich  

w miejsca odpowiadające współczesnym realiom społeczno-gospodarczym (Kłodziński, 2014, 

Wiśniewska, 2014).  

Rozwój terytorialny wymaga rozważenia w kontekście postępującej komercjalizacji  

i wymogów stawianych przez gospodarkę rynkową. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, 

że tereny wiejskie są ze swej istoty relatywnie otwarte na wymianę a jej wzrost wymaga 

skoncentrowania się na konkurencyjności (Labrianidis, 2006). Konkurencja staje się 

kluczowym elementem rozwoju (Zrobek, 2014). Wymaga to od obszarów wiejskich, zwłaszcza 

w warunkach postępującej globalizacji i zmian w zakresie handlu, poszukiwania nowych 

rozwiązań gospodarczych (Grosse , Hardt, 2010).  

Celem opracowania jest omówienie kluczowych czynników mających wpływ na rozwój 

prowadzący do stabilizacji gospodarczej obszarów wiejskich poprzez wzrost ich 

konkurencyjności. Rozważania odnoszą się do obszarów wiejskich w Polsce. Objęto nimi 

przeobrażenia zachodzące w czasie ostatniej dekady, aczkolwiek są one kontynuacją zjawisk 

które miały miejsce również w okresach wcześniejszych. Zainteresowanie skoncentrowano na 

głównych czynnikach oddziaływujących na wzrost gospodarczy, w kontekście opierania 

konkurencyjności terytorialnej na poprawie jakości, innowacyjności i produktywności. 

Istnienie lokalnych zasobów pozostaje podstawowym czynnikiem konkurencyjności. 

Rozwój terytorialny wymaga jednak ujawniania w oparciu o nie zdolności do dynamicznego 

pobierania nowych aktywów, przyciągania zasobów zewnętrznych w postaci czynnika 

ludzkiego, inicjatyw gospodarczych czy wdrażanie nowych działań (konwencjonalnych  

a zwłaszcza niekonwencjonalnych). Stanowi to o konkurencyjnej możliwości rozwoju 

terytorium, która jest powszechnie utożsamiana ze zdolnością tego terytorium do 

przyciągnięcia i utrzymania mobilnych czynników produkcji i populacji.  
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2. Wyzwania rozwojowe  

Ekspansja gospodarki rynkowej wprowadza obszary wiejskie w sytuację zaostrzonej 

konkurencji powstającej w konfrontacji z nowymi zagrożeniami i możliwościami. Przejawiają 

się one w procesach globalizacji i decentralizacji, trendach migracyjnych oraz pojawianiu się 

nowych rynków produktów i usług, stanowiąc nowe wyzwania i możliwości dla obszarów 

wiejskich.  

Racjonalizacja gospodarki niosąca funkcjonalne i ekonomiczne przeobrażenia, powoduje, 

że obszary wiejskie stoją w obliczu szeregu ogólnych wyzwań w tym: monofunkcyjności 

gospodarczej, ograniczeń kapitałowych, dużego udziału zatrudnienia w podupadających 

sektorach, znacznej odległości od głównych ośrodków biznesu i zatrudnienia, braku kultury 

przedsiębiorczości i podejmowania ryzyka, niezdolności do uczestnictwa w głównych trendach 

gospodarczych i sieciach powiązań, a także stosunkowo niskiego poziomu edukacji. 

Problemy rozwojowe dotyczą m.in. spadku liczby ludności. Obszary wiejskie 

charakteryzują niekorzystne tendencje demograficzne. W następstwie zachodzących ruchów 

migracyjnych, ulegają depopulacji poprzez długotrwałą systematyczną utratę mieszkańców 

(zwłaszcza osób młodych i lepiej wykształconych), co skutkuje starzeniem się populacji  

i konsekwencjami dla stanu zdrowia mieszkańców wsi. Niska gęstość zaludnienia na tych 

obszarach stawia naturalne ograniczenie popytu na produkty lub usługi, a duże odległości 

utrudniają przedsiębiorstwom rozszerzenie ich rynku. Lokalne społeczności na peryferyjnych 

obszarach wiejskich spotykają się więc coraz częściej z utrudnieniem dostępu do usług 

publicznych i komercyjnych. Wyraża się to w niedostatecznym w porównaniu z przedsię-

biorstwami miejskimi wsparciu usługami biznesowymi świadczonymi na rynku, takimi jak 

bankowe, rachunkowe i konsultacyjne. Ponadto obszary wiejskie mogą być w niekorzystnej 

sytuacji w wyniku nie w pełni dostosowanych do potrzeb mieszkańców wsi usług, 

pozyskiwanych za pośrednictwem mechanizmów rynkowych. 

Cechuje je również przejęcie niemal wszystkich funkcji ponadpodstawowych przez miasta. 

Towarzyszy temu upadek wielu branż przemysłowych w najbliższej okolicy, których istnienie 

pozytywnie wpływało na lokalny rynek pracy. Zachwianie równowagi na rynku pracy 

powoduje poza tym nadmiernie długie dojazdy do pracy, które są dodatkowo utrudnione  

z uwagi na peryferyjność tych miejscowości i związane z tym problemy z transportem 

publicznym. Obszary wiejskie zazwyczaj specjalizują się w niewielu rodzajach działalności, są 

więc bardziej narażone na wstrząsy swojej podstawowej bazy ekonomicznej. Tak więc wiejskie 

regiony wydają się być izolowane ze względu na swoje położenie, a ich możliwości są 

kwestionowane przez wykorzystywany w ograniczonym stopniu potencjał rozwoju. 

Ta sytuacja wymaga zmian w zagospodarowaniu obszarów wiejskich. Tym bardziej,  

że w konsekwencji zachodzących przeobrażeń ich rozwój w coraz większym zakresie wybiega 

poza kwestie związane z gospodarką rolną i leśną. Rola rolnictwa jako podstawy gospodarki 
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wiejskiej ulega zmniejszeniu. Sektor rolny nie jest już bowiem w zasadzie zdolny samodzielnie 

wywoływać, czy choćby tylko odczuwalnie wpływać na rozwój obszarów wiejskich. Wydaje 

się to możliwe jedynie w warunkach niszowych (OECD, 2006b).  

Zachodzące zmiany wymagają znalezienia dla tych terytoriów nowych ról gospodarczych. 

Jest to tym realniejsze, że często mają one niedoceniany potencjał gospodarczy, który lepiej 

wykorzystany przyczyniłby się do poprawy egzystencji mieszkańców i lokalnego rozwoju. 

Głównym problemem dla działań prorozwojowych wiejskich jednostek staje się w tej sytuacji 

zapoczątkowanie procesów umożliwiających rozwój, przełamanie słabości i problemów 

ekonomicznych związanych z dotychczasowymi strukturami i procesami gospodarczymi 

(Kobus, Zrobek, 2014). 

Obszary wiejskie stają przed nowymi możliwościami i wyzwaniami, które wymagają 

uwzględnienia w polityce ich rozwoju jako, że pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie 

posiadanych możliwości. Są one coraz częściej traktowane jako struktura heterogeniczna 

bowiem tylko w ten sposób można uchwycić różnorodność wiejskich potrzeb i możliwości. 

Rozwija się podejście oparte na zidentyfikowaniu i wykorzystaniu zróżnicowanego potencjału 

rozwojowego obszarów wiejskich. Prowadzi to do decentralizacji wzrostu i rozproszenia 

aktywności gospodarczej połączonej z rozprzestrzenianiem się małych, wyspecjalizowanych 

przedsięwzięć na obszarach wiejskich.  

Warunki ekonomiczne i perspektywy lokalnych obszarów wiejskich są w pewnym stopniu 

zależne od ich powiązań z ośrodkami miejskimi. Mogą one skorzystać na ogólnym rozwoju 

regionalnym i być również beneficjentem rozwoju okolicznych miast. Powiązania i współ-

zależności pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi mogą przybierać różne formy. Obejmują 

przepływy i wymiany usług, dóbr materialnych i pracy, wiedzy i informacji a także praktyk 

kulturowych. Jednak ewentualne korzyści (jeżeli będą miały miejsce) są często dość 

jednostronne i zazwyczaj na małą skalę, maleją ponadto w miarę wzrostu odległości od ośrodka 

rozwoju.  

Za najbardziej obiecujące uważa się podejście oparte na możliwościach lokalnych, które 

ma na celu zidentyfikowanie i wykorzystanie zróżnicowanego potencjału rozwojowego 

obszarów wiejskich. Charakter wzrostu różni się jednak w różnych regionach i każdy obszar 

powinien opierać się na przesłankach zgodnych z zasobami tego obszaru. 

Tradycyjna, prawdziwie wiejska gospodarka jest zasadniczo gospodarką uzależnioną od 

ziemi – uwarunkowaną działaniami, które z natury mogą odbywać się tylko na wsi. Właśnie 

tam koncentrują się wiejskie problemy gospodarcze (Ward, 2006). Ich rozwiązanie wymaga 

wyjścia poza typową gospodarkę rolną i rozwijania nowych form aktywności, w tym także 

takich, które nie są uzależnione od prowadzenia charakterystycznych dla wsi rodzajów 

działalności. To one i ich możliwości rozwojowe będą w coraz większym stopniu 

współwyznaczały podstawy rozwoju wsi. Można rozróżnić dwie grupy aktywności 

pozarolniczej, działania:  
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 związane z tradycyjną gospodarką wiejską, oparte o bazę zasobów o lokalnym 

charakterze, tj. działalność pozarolniczą zależną od ziemi, związaną ze specyfiką 

terenów wiejskich, 

 nie zależne od specyfiki terenów wiejskich, które mogłyby być prowadzane z równym 

powodzeniem w warunkach miejskich.  

Potencjalny rozwój obszarów wiejskich opiera się na zdolności do korzystania z różnych 

rodzajów zasobów obszarów wiejskich oraz zasobów pozyskiwanych z zewnątrz, w sposób 

korzystny zarówno dla jakości życia jak i trwałego wzrostu. Tradycyjne funkcje produkcyjne 

obszarów wiejskich, rolnictwo i leśnictwo, stopniowo tracą znaczenie na rzecz takich jak 

turystyka, rekreacja i wypoczynek, produkcja energii czy pozarolnicza produkcja przemysłowa, 

które mogą rozwijać się przynajmniej w niektórych regionach. Nowe przedsiębiorstwa mogą 

być szczególnie ważne, ponieważ potrafią wprowadzać innowacje, nowe dziedziny 

gospodarcze, mechanizmy współpracy i produkty. 

Współcześnie podstawowe czynniki produktywności, atrakcyjności, a szczególnie 

konkurencyjności gospodarki w coraz większym stopniu są przenoszone do działań i usług 

związanych z postępem technologicznym. W tym kontekście kwestia rozwoju lokalnego 

wynika z nowej perspektywy, uwzględniającej zachodzące zmiany technologiczne, 

gospodarcze i społeczne i wynikające z nich wymagania. Powszechnie przyjmuje się (OECD, 

2006a), że przyszły dobrobyt regionów wiejskich będzie napędzany przez przedsiębiorstwa, 

innowacje i nowe technologie, dostosowane do rynku i stosowane w tradycyjnych i nowych 

dziedzinach działalności.  

Obszary wiejskie mogą stanowić atrakcyjną lokalizację dla wielu aktywności 

gospodarczych i szukających możliwości rozwojowych przedsiębiorstw. Dysponują pewnym 

potencjałem pozwalającym na osiągnięcie rozwoju poprzez wykorzystanie lokalnych 

udogodnień i uaktywnienie, nie w pełni docenianych i wykorzystywanych zasobów 

(tradycyjnych jak turystyka, przyroda, kultura, a przede wszystkim nowatorskich, a nawet 

prekursorskich, związanych z rozwojem nowoczesnych gałęzi przemysłu, zwłaszcza 

nowoczesnych technologii, czy wprowadzaniem nowych niszowych produktów i usług).  

Wymaga to dążenia do pełnego wykorzystania możliwości dzięki rozwojowi lokalnych 

przedsięwzięć, które będą zapewniały wzmocnienie miejscowej gospodarki i szeroki zakres 

miejsc pracy. Pozwoli to na poprawę ich wyników ekonomicznych poprzez utworzenie 

zróżnicowanych i konkurencyjnych przedsiębiorstw. Nadany zostanie nowy wymiar podstaw 

rozwoju wsi.  

Modernizacja gospodarki wiejskiej wymaga przede wszystkim zwiększenia konkuren-

cyjności. Generowanie nowych, innowacyjnych pomysłów pomaga osiągnąć korzyści 

konkurencyjne umożliwiające tak potrzebny postęp. Konkurencja jest uważana za kluczowy 

element wzrostu. Badania wskazują (Camagni, 2002), że rozwój ma miejsce dzięki konkurencji 

opartej na innowacjach, nowych technologiach i wchodzeniu na rynek nowych przedsiębiorstw. 

Jednostki przestrzenne konkurują ze sobą na podstawie przewag absolutnych bądź/i 
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komparatywnych. Umożliwiony zostaje dzięki temu rozwój obszarów wiejskich, pozwalający 

na spełnienie miejscowych potrzeb biznesowych i społecznych oraz utrzymanie żywotności ich 

społeczności.  

3. Konkurencyjność terytorialna 

Nasilająca się komercjalizacja wprowadziła regiony wiejskie w świat rozwijającej się 

gospodarki rynkowej, bezpośredniej konkurencji, otwierając je na nowe zagrożenia  

i możliwości. W dzisiejszym wysoce konkurencyjnym środowisku celem każdego podmiotu 

rynkowego jest pokonanie konkurencji i utrzymanie oraz pozyskanie klientów. Również  

w przypadku jednostek terytorialnych, ich możliwość dalszego rozwoju jest w dużej mierze 

uwarunkowana zdolnością do wypracowania konkurencyjnej pozycji, dzięki działaniu  

i przekształcaniu się w konkurencyjnym otoczeniu.  

Konkurowanie jednostek terytorialnych, „rozumiane jako proces, rozpatrywać należy  

w dwóch aspektach: jako konkurowanie pośrednie i bezpośrednie. Konkurowanie pośrednie 

jest wyrażane i mierzone zdolnościami konkurencyjnymi firm zlokalizowanych na terenie 

jednostki terytorialnej. Konkurowanie bezpośrednie natomiast należy rozumieć jako 

rywalizowanie upodmiotowionych terytoriów, które konkurują o różnego typu korzyści” 

(Markowski, 1999). 

Konkurencyjność jest postrzegana również jako „zdolność jednostki przestrzennej do 

rywalizacji (stan), oraz współzawodnictwa (procesy), których celem jest osiągnięcie 

oczekiwanego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego przez poprawę produktywności 

pracy i kreację nowych miejsc pracy)” (Duczkowska-Piasecka, 2013). 

Poziom konkurencyjności danej jednostki warunkują przede wszystkim jej walory. 

Jednostki, których walory kulturowo-przyrodnicze i/lub ekonomiczno-technologiczne nie są 

wyjątkowe na tle innych, muszą wręcz tworzyć źródła przewagi konkurencyjnej (Skawińska, 

Sobolewska-Poniedziałek, Zalewski, 2014). Siła ekonomiczna jest zasadniczo tworzona przez 

mikroekonomiczne fundamenty konkurencyjności. Produktywność jednostek przestrzennych 

zależy ostatecznie od przedsiębiorstw działających na ich terenie. Jednak atuty, którymi 

konkurują firmy, zależą w dużej mierze od warunków otoczenia, w którym działają. 

Produktywność i innowacyjność stanowiąca podstawę konkurencyjności, gospodarki 

lokalnej wypływa z trwałości zasad polityki fiskalnej, stabilnych struktur biznesowych  

i solidnych instytucji prawnych. Jednakże dobrobyt jest zasadniczo tworzony przez 

mikroekonomiczne fundamenty konkurencyjności. Konkurencyjność jednostki terytorialnej 

zależy ostatecznie od jej podmiotów gospodarczych. Jednakże atuty, którymi konkurują firmy, 

zależą w dużej mierze od jakości lokalnego otoczenia, w którym działają. Przykładowo na 

konkurencyjność firm wpływają takie cechy jak: umiejętności pracowników, efektywność 
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lokalnych systemów logistyczno-transportowych czy zakres, w jakim lokalne przepisy 

stymulują bądź utrudniają produkcję i innowacje. 

Stąd do ustalenia konkurencyjności wiejskich jednostek terytorialnych przydatna wydaje 

się zaadaptowana do potrzeb gospodarki obszarów wiejskich porterowska koncepcja 

konkurencyjności środowiska gospodarczego regionu (Porter et al., 2004). Według niej, na 

konkurencyjność wiejskich jednostek przestrzennych wpływają cztery grupy czynników: 

czynniki produkcji, warunki popytu, kontekst/tło sytuacyjne strategii firmy i rywalizacji, branże 

pokrewne i wspomagające. Wszystkie te grupy rzutują na poziom osiąganej produktywności  

i lokalną szybkość powstawania i upowszechniania innowacji.  

 Czynniki produkcji rzutują na możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu wydajności, 

zależy on bowiem od wysokiej jakości wyspecjalizowanych zasobów ludzkich, 

stosowanych technologii, infrastruktury i kapitału. Konkurencyjność zależy od 

podstawowych, fundamentalnych, o ogólnym charakterze, właściwych dla każdego 

regionu czynników produkcji takich jak np. zasoby naturalne, poziom osiągniętego 

wykształcenia czy nasycenie lokalnego terenu infrastrukturą oraz od odgrywających 

coraz większą rolę czynników zaawansowanych i bardziej wyspecjalizowanych, 

dostosowanych do warunków prowadzenia działalności na poszczególnych terytoriach.  

 Popyt w jednostkach terytorialnych ma znaczący wpływ na proces tworzenia  

i przeobrażania ich oferty. Słabo zaludnione obszary wiejskie charakteryzują się 

niewielką pojemnością rynków lokalnych i odległością od atrakcyjnych rynków 

wielkomiejskich. Powiększenie rynku umożliwiłoby miejscowym podmiotom 

gospodarczym, obok osiągnięcia korzyści skali, poprawę konkurencyjności. Dzięki 

uzyskaniu dostępu do szerszych rynków na wadze zyskuje jakość popytu, ponieważ to 

ona wymusza wzrost innowacyjności zwiększającej konkurencyjność.  

 Kontekst sytuacyjny strategii jednostki przestrzennej i rywalizacji, wyrażający się  

w zasadach, zachętach i presjach wywieranych na jej samorząd i funkcjonujące na jej 

terytorium przedsiębiorstwa, ma zasadniczy wpływ na regulację procesu konkuren-

cyjności. Kluczową kwestią w rozwoju lokalnym jest bowiem nie tyle zdolność 

jednostek przestrzennych do przyciągnięcia nowych projektów biznesowych,  

ale zdolność do generowania ich wewnętrznie i stworzenie warunków do przekształ-

cania własnych struktur produkcyjnych. Regulacje i motywacja zachęcające do 

inwestycji, czyniące dostępniejszym lokalny rynek, sprzyjają wzrostowi wydajności  

i konkurencyjności. Istnienie intensywnej miejscowej rywalizacji wywiera silny wpływ 

na lokalną produktywność. Taka rywalizacja poprawia w różny sposób ogólne warunki 

prowadzenia działalności gospodarczej (np. poprzez przyciąganie dostawców czy też 

powiązania z kluczowymi klientami). 

 Branże pokrewne i wspomagające stanowią istotne ogniwo konkurencyjności. Firmy 

nie mogą być w pełni efektywne bez współpracy z powiązanymi i wspierającymi 

branżami. Dla lokalnych przedsiębiorstw powiązania i kooperacja stanowią znaczący 
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wspornik wzrostu ich możliwości rozwojowych. Sprzyjają zwiększeniu produktyw-

ności i poprawie zdolności innowacyjnych poprzez umożliwienie szybszej, 

skuteczniejszej i mniej kosztownej komunikacji, a także pomocy w przepływie idei  

i zwiększaniu elastyczności. Obecność pokrewnych i wspomagających organizacji 

powoduje powstanie efektywnych, wyspecjalizowanych więzi biznesowych i przynosi 

efekty mnożnikowe.  

Wymienione grupy czynników lokalnego otoczenia biznesu są określane jako samo-

napędzające. Koncentracja rywali w konkretnej dziedzinie stymuluje rozwój niepowtarzalnego 

rezerwuaru specjalistycznych umiejętności i pozyskiwania wyspecjalizowanych dostawców. 

Aktywna konkurencja lokalna prowadzi również do podniesienia poziomu miejscowego 

popytu, tworząc coraz bardziej wymagających klientów. Słabości w każdej z tych grup 

czynników w danym środowisku biznesowym mogą natomiast wpływać negatywnie na inne 

grupy i w konsekwencji na konkurencyjność danej jednostki terytorialnej.  

Poziom tych czynników w poszczególnych jednostkach terytorialnych jest znacząco 

zróżnicowany. Istniejące różnice terytorialne są skutkiem całego szeregu uwarunkowań, 

przyrodniczych, historycznych, kulturowych, ekonomicznych i społecznych rzutujących na 

współczesną strukturę i kierunki działalności gospodarczej oraz stopień zaawansowania 

ekonomicznego każdej jednostki terytorialnej. Charakteryzują się one odrębnymi cechami, 

posiadają różne zasoby, odmienne walory, uwarunkowania kulturowe, które mogą zostać 

uruchomione do celów rozwoju. Odmienny jest ich stan posiadania, położenie, kierunek 

procesów inwestycyjnych. Stanowi o tym ich potencjał, z którym włączają się w ogólną 

przestrzeń gospodarczą (Duczkowska-Piasecka, 2013). W oparciu o te zasoby winny być 

podejmowane przedsięwzięcia pozwalające na dążenie do uzyskania kompatybilności do 

ogólnego systemu rynkowego, znalezienie swojego miejsca w otaczającej rzeczywistości. 

4. Kierunki rozwoju w kontekście konkurencyjności  

Struktura i poziom gospodarki danej jednostki przestrzennej, tworzące jej własne zdolności 

rozwojowe, stanowi punkt wyjścia dla określania kierunków dalszego rozwoju. Przemiany 

wyłaniają się z już istniejących możliwości. Lokalny rozwój gospodarczy jest postrzegany jako 

połączenie naturalnego ewolucyjnego procesu rozwoju z świadomym oddziaływaniem władz 

samorządowych, mającym na celu wzmacnianie mocnych stron jednostek przestrzennych,  

w celu wzmocnienia i poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej  

i inwestowania w oparciu o ujawnione szanse.  

Rozwój obszarów wiejskich oparty na zwiększaniu konkurencyjności wymaga; nowych 

przedsięwzięć, rozszerzenia zakresu aktywności, pozyskania środków pozwalających na 

restrukturyzację wiejskiej gospodarki, ze szczególnym naciskiem na transfer innowacji we 
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wszystkich jej sektorach i uzupełnienia struktury gospodarczej nowymi, adekwatnymi dla 

zrównoważonego rozwoju przestrzeni wiejskiej, rodzajami działalności. Pozwoli to na: wzrost 

produktywności, poprawę jakości produktów i usług, zwiększenie obrotów oraz możliwości 

rozszerzenia współpracy z rynkami zewnętrznymi.  

Wskazane są więc inicjatywy które w konsekwencji posłużą poprawie jakości życia i stanu 

środowiska na wsi. W związku z tym, rozwój lokalny na obszarach wiejskich musi odnosić się 

nie tylko do tworzenia i modernizacji tradycyjnej działalności, ale również kreowania 

możliwości potencjału rozwojowego w wielu dziedzinach, wzmacniania i utrzymania ich na 

swoim terenie. Potrzebne są wysiłki mające na celu wspieranie inwestycji w zakresie 

wznoszenia bądź modernizacji budynków oraz infrastruktury dla inicjatyw, które są 

dostosowane do charakteru obszarów wiejskich. Inicjowanie różnych działań wynika stąd,  

że osiągany z rolnictwa dochód nie wystarcza, a zasoby pracy są wysokie. 

Ponieważ każda jednostka terytorialna jest podmiotem unikatowym, różniącym się mniej 

lub bardziej od innych, postrzeganie celów rozwoju i sposobów ich osiągania także będzie 

różne. Każda lokalna wspólnota musi ustalić indywidualnie, które kierunki rozwoju są dla niej 

wskazane. Jest ona zobowiązana do wykorzystania własnego potencjału rozwoju 

wewnętrznego stanowiącego podstawę dla poprawy struktury osadnictwa i gwarancji jakości 

życia. „Procesów rozwoju nie można więc sprowadzić do jednej dominującej ścieżki 

rozwojowej. Upodobnienie cech danego obszaru do terytoriów uznanych za rozwinięte nie 

zawsze jest zjawiskiem korzystnym, a utrzymywanie cech tradycyjnych, odmiennych od cech 

obszarów rozwiniętych nie zawsze oznacza niedorozwój” (Domański, 2004). Ścieżki rozwoju 

gospodarczego powinny być określane oddolnie – w oparciu o możliwości i wymagania 

lokalnej społeczności.  

Głównym katalizatorem takiego procesu będzie rosnący popyt na nowoczesne dobra 

oferowane na wsi. Ponieważ szczególnie ważne dla rozwoju obszarów wiejskich są te typy 

działalności, na które popyt pochodzi ze strony mieszkańców miast, stąd m.in. podkreślany jest 

rozwój turystyki. Obszary wiejskie inwestują w te dziedziny w celu dywersyfikacji swoich 

gospodarek, co jest niezbędne do zapewnienia wzrostu gospodarczego, zatrudnienia  

i zrównoważonego rozwoju, a także podtrzymania wiejskich sposobów życia, zwłaszcza tam, 

gdzie fragmentacja terenu nie pozwala tradycyjnym sektorom osiągnąć poziomu 

konkurencyjności wymaganego przez rynek.  

Jest to tym istotniejsze, że rynki są w coraz większym stopniu zagrożone ograniczeniem 

przydatności części zasobów i zanikaniem nisko wykwalifikowanych miejsc pracy. 

Podstawowym wyzwaniem w obecnych warunkach gospodarczych jest więc znalezienie 

nowych obszarów działania i zminimalizowanie zależności od sektorów najbardziej 

narażonych na utratę znaczenia pod wpływem globalnej konkurencji. 

Rozwojowi obszarów wiejskich będzie sprzyjało przede wszystkim ukierunkowanie na 

wielofunkcyjność prowadzonych działalności. Różnorodne sposoby produkcji są niezbędnym 

warunkiem dla rozwoju obszarów wiejskich. Dywersyfikacja będzie się odnosiła zarówno do 
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tradycyjnych sektorów gospodarczych jak i związanych z wprowadzaniem nowych rodzajów 

działalności. Oferowane przez nie produkty podlegają wzmożonej konkurencji. Poprawa 

pozycji konkurencyjnej w obecnych warunkach rynkowych wymaga poszukiwania nowych 

pomysłów i wprowadzania zmian, pozwalających na pewne specyficzne przeobrażenia oraz 

dostosowanie tych produktów do nowoczesnego zapotrzebowania.  

W odniesieniu do tradycyjnych sektorów powinno się to wyrażać przynajmniej w trzech 

przejawach:  

 produkcji żywności i roślin przemysłowych, zwłaszcza rolnictwa specjalistycznego 

koncentrującego się na obsłudze rynków miejskich, ofercie świeżych produktów, 

produkcji produktów niszowych, pasz produkowanych przy użyciu ekologicznych 

metod czy dostaw na targowiska,  

 zachowaniu naturalnego środowiska wiejskiego, ochronie podstawowych zasobów  

i przestrzeni (woda, różnorodność biologiczna, krajobrazy, dziedzictwo), 

 podtrzymywaniu żywotności obszarów wiejskich i zrównoważonego rozwoju 

terytorialnego dla utrzymania spójności społecznej i terytorialnej.  

Wprowadzanie nowych form aktywności wiąże się z restrukturyzacją bazy gospodarczej, 

wprowadzaniem i rozwijaniem przedsiębiorstw z sektorów pozarolniczych. Istnieje szereg 

możliwości gospodarczych dostępnych w różnym stopniu dla wielu obszarów wiejskich.  

To głównie działania tego typu pozwolą na zwiększenie dywersyfikacji i zmniejszenie różnic 

na wsi. Wymienić tutaj można: wypoczynek i turystykę, usługi outsourcingowe, energię 

odnawialną, nowe gałęzie przemysłu oparte na nowoczesnych technologiach. Nowe rodzaje 

działalności wymagają uwzględnienia istotnych dla rozwoju obszarów wiejskich kwestii takich 

jak:  

 specyficzne cechy obszarów wiejskich i istniejące typowe dla takich obszarów rodzaje 

działalności gospodarczej, 

 wkomponowanie nowoczesnych małych przedsiębiorstw w gospodarkę wsi, z uwzglę-

dnieniem ich powiązania z zewnętrznymi (głównie miejskimi) sferami gospodarczymi, 

jako podstawowego środka potencjału rozwoju, 

 zgodny z wymogami ekologicznymi środowiska wiejskiego, charakter nowych 

technologii produkcji w połączeniu z organizacją działań produkcyjnych, 

 generowanie przez władze samorządowe unormowań i motywacji gospodarczej, które 

mogą trwale stymulować rozwój obszarów wiejskich, sprzyjając otwarciu lokalnych 

rynków dla inwestycji.  

Wiejskie przedsiębiorstwa, szczególnie te prowadzące pozarolniczą działalność niszową, 

potrzebują innowacyjności ukierunkowanej na wykorzystanie możliwości jakie otwierają się 

dla nich w efekcie zaistnienia nowych tendencji rynkowych i społecznych. Stąd nacisk na 

innowacyjność, która winna być głównym atutem rozwijania przedsiębiorczości na wsi. 

Innowacyjna działalność pozarolnicza stanowi bowiem podstawę dla wzrostu konkuren-
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cyjności i dalszego samonapędzającego się rozwoju. Innowacyjne działania są dynamiczne  

i ewoluują, tworząc nowe sytuacje, nowe środki produkcji i modyfikując istniejące. Przerywają 

tym samym stan stagnacji i marazmu (stan stacjonarny) i wyzwalają rozwój (ogólny wzrost 

produkcji, poprawę jakości, tworzenie nowej wiedzy, wzrost zatrudnienia, zwiększenie 

dochodów). 

Gospodarka terenów wiejskich potrzebuje, dla utrwalania opartego o długoterminową 

konkurencyjność rozwoju, podtrzymania wartości środowiska i nie dopuszczenia do dalszej 

utraty rentowności ekonomicznej, a zwłaszcza wyraźnego unowocześnienia. Realizacje tego 

można oprzeć na podejściu obejmującym kombinację trzech elementów: siły mobilizującej 

zasoby celem zaspokojenia zapotrzebowania rynku; procesu tworzenia wartości przy 

wykorzystaniu nadarzających się okazji rynkowych i/lub oparciu o unikalny pakiet zasobów;  

a zwłaszcza zdolności do tworzenia i budowania nowości. 

5. Podsumowanie 

Słabe i opóźnione gospodarczo obszary wiejskie chcąc poprawić lokalne możliwości 

rozwoju winny dążyć do podniesienia konkurencyjności tkanki gospodarczej poprzez starania 

na rzecz unowocześnienia, poprawy dostępności, jakości czynników ludzkich i środowisko-

wych, osiągnięcia wewnętrznej synergii. Szczególnie w obecnej fazie rozwoju gospodarki 

cechującej się wzrastającym znaczeniem czynnika wiedzy oraz elementów niematerialnych 

związanych z kulturą i kreatywnością, innowacyjne pozyskiwanie i wykorzystanie istniejących 

zasobów wiedzy i technologii wymaga znaczących inwestycji w jakość, kapitał ludzki, 

organizację, współpracę i tworzenie sieci powiązań oraz przekształcania własnych struktur 

gospodarczych, pozwalających na poprawę konkurencyjności terytorialnej. Potrzebne jest 

tworzenie warunków sprzyjających konkurencyjności, które są wyjątkowe, a nie nagminne. 

Można bowiem wskazać na szereg pozytywnych przejawów wpływu konkurencyjności na 

lokalny rozwój: 

 konkurencyjność osiągnięta dzięki jakości terytorialnej i efektywności usług 

publicznych przynosi korzyści wszystkim lokalnym działaniom gospodarczym, 

zarówno inspirowanym wewnątrz wiejskich jednostek przestrzennych, jak i pozyski-

wanym z zewnątrz, 

 konkurencyjność oparta na specjalizacji przestrzennej pozwala na rozszerzanie się 

zakresu i znaczenia uzupełniających specjalizacji, rozwijanych w ramach komplemen-

tarnych aktywności gospodarczych, 
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 konkurencyjność doprowadza do integracji lokalnej sieci przedsiębiorstw z zewnę-

trznymi podmiotami i do tworzenia dzięki temu lokalnej synergii, wykorzystuje 

technologiczne i organizacyjne efekty i generuje coraz większych korzyści, które 

stanowią podstawę rozwoju gospodarczego.  

Umożliwia więc postęp wpływając jednocześnie na poprawę produktywności, 

dywersyfikacji oraz powiązań z rynkami zewnętrznymi. Przyjęcie drogi opartej na 

konkurencyjności terytorialnej, angażującej administrację samorządową i lokalną społeczność 

w tworzenie i wykorzystanie coraz szerszego zestawu instrumentarium gospodarczego, 

stymuluje znacząco większe możliwości rozwojowe.  
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