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Synopsis. W pracy przedstawiono główne problemy związane z polityką rozwoju obszarów wiejskich o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania. Wskazano i dyskutowano możliwe sposoby i kierunki rozwoju tych obszarów 
oraz przyczyny uzasadniające potrzebę ich wspierania.

Wstęp
Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania są terenami wiejskimi (prowadzącej lub 

tylko mającej gospodarstwo rolne), które odznaczają się relatywnymi niedoborami zasobów: przyrodniczych, 
społecznych, technicznych i instytucjonalnych – ważnych dla produkcji rolniczej i działalności pozarolniczej, 
oraz ogólnym niedorozwojem ekonomicznym. 

Obszary te wykazują silne zróżnicowanie pod względem zasobów przyrodniczych i społecznych oraz sytu-
acji ekonomicznej, obejmującej: dostęp do rynków i instytucji, a także działalność gospodarczą w rolnictwie i 
poza nim, poziom dochodów i warunki życia ludności rolniczej [Dax 2005, Roszkowska-Mądra 2010]. Dlatego 
polityka rozwoju, powinna być dostosowana do ich zróżnicowanej rzeczywistości. Niedocenianie zróżnicowania, 
może pogłębiać procesy ich dalszej marginalizacji, uwidaczniające się odchodzeniem ludności wiejskiej od 
działalności rolniczej oraz nadmiernym wyludnianiem, które jest niebezpieczne ze względów ekologicznych 
i ekonomicznych. Współcześnie prowadzona polityka rozwoju w odniesieniu do tych terenów ma na celu: 
zapewnienie im możliwości dalszego istnienia rolniczego gospodarowania i użytkowania ziemi, sprzyjanie 
osadnictwu i systemom wykorzystania ziemi w trudnych warunkach przyrodniczych, zabezpieczanie warunków 
życia dla ludności zamieszkującej te tereny poprzez wspieranie specyfi cznych funkcji gospodarowania na ONW 
(turystyka, zabiegi na rzecz środowiska i bioróżnorodności oraz innych aktywności gospodarczych) [Dax 2005].

Celem artykułu było uzasadnienie potrzeby i wskazanie możliwych kierunków i sposobów wdrażania na 
obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, elastycznej, dostosowanej do ich specyfi ki, polityki roz-
woju. Zakres pracy obejmuje przeprowadzenie studium literaturowego w zakresie trzech zasadniczych obszarów:
 – teoretycznych podstaw uzasadniających potrzebę wspierania obszarów ONW, 
 – ewolucji polityki rozwoju w odniesieniu do obszarów wiejskich ONW, 
 – wskazania możliwych kierunków i sposobów rozwoju obszarów wiejskich ONW, umożliwiających reali-

zację na nich idei zrównoważonego rozwoju rolnictwa, na której oparty jest współczesny europejskiego 
model rolnictwa (EMR).
W badaniach zastosowano metodę dedukcyjną, polegającą na analizie opisowej i porównawczej, której 

poddano krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu. 

Teoretyczne podstawy polityki rozwoju obszarów ONW
Obszary ONW ze względu na ich specyfi kę, silne zróżnicowanie w obrębie wydzielanych typów ONW 

oraz liczne niedostatki na nich występujące, wymagają szczególnej uwagi i wsparcia ze strony wszystkich 
zainteresowanych ich rozwojem. Obszary te, bardziej od pozostałych, narażone są na trudności we współza-
wodnictwie na rynkach krajowych i międzynarodowych. Ponadto, nie zawsze mogą w tym samym stopniu, 
co pozostałe obszary, korzystać z instrumentów polityki prorozwojowej. Mają one bowiem, gorszy dostęp do 
rynków, ponoszą wyższe koszty transportu (duże odległości od rynków zbytu) i wytwarzają małe ilości towa-
rów, co utrudnia rolnikom chociażby korzystanie, z tzw. ,,dobrych cen”. Małe wielkości oraz jednostronna, 
niezróżnicowana struktura eksportu oferowana przez te tereny, czyni je szczególnie wrażliwymi na wahania cen 
na rynkach światowych oraz niestabilność płynności wymiany. Ponadto, brak skłonności handlu do uznawania 
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wartości usług środowiskowych dostarczanych przez zasoby naturalne, bywa często przyczyną ich nadmiernej 
eksploatacji, co w konsekwencji prowadzi do degradację zasobów naturalnych [Kuyvenhoven 2004]. 

Realizacja jedynie funkcji produkcyjnej (produkcja żywności i surowców dla przemysłu), ze względu na 
znacznie skromniejsze korzyści osiągane z ziemi rolniczej (wysokość renty gruntowej1) w stosunku do ob-
szarów poza ONW, jest niewystarczająca dla zapewnienia godziwych dochodów i warunków życia ludności 
rolniczej zamieszkującej te tereny. Dlatego wprowadzanie innych typów działalności społeczno-gospodarczej 
i odchodzenie od rolnictwa jako dominującej funkcji jest dla nich szczególnie wskazane. 

Uzasadnie niem dla wspar  cia ob szarów ONW jest fakt, że, w warunkach gospodarki otwartej, rolnictwo 
o gorszych warunkach naturalnych jest spy chane na mar gi nes aktywności produkcyjnej, a zatem podlega ono 
dalszej marginalizacji ekonomicznej i społecznej, ze względu na to, że rosnący popyt na produkty rolne jest 
zaspokajany przez konkurencję zewnętrzną pro duk ta mi wytwo rzonymi na innych obszarach, mających zdolności 
do tańszej produk cji. Zarówno badania naukowe, jak i praktyka gospodarcza dowodzą, że ziemia na której za-
niechano użytkowania rolniczego ,,dziczeje”, co uwidacznia się w zdecydowanym zawężeniu bioróżnorodności 
i degradacji środowiska w agroekosystemach, które są bardzo trudne do zniwelowania [Gellrich i in. 2007, 
Riedel in. 2007]. Stąd też potrzeba zachowania na obszarach ONW rolniczego użytkowania ziemi i utrzymania 
osadnictwa, co znajduje uzasadnienie w koncepcji zrównoważonego rozwoju, będącej współczesnym europej-
skim paradygmatem teorii rozwoju, według którego rolnictwo, będące nadal głównym włodarzem obszarów 
wiejskich, powinno w sposób racjonalny gospodarować posiadanymi zasobami ziemi, tak aby w przyszłości 
mogły z niej korzystać i zaspokajać swoje potrzeby kolejne pokolenia producentów i konsumentów. Ponadto, 
powinno dążyć do uzyskiwania stabilnej i jednocześnie opłacalnej ekonomicznie oraz akceptowalnej społecznie 
produkcji, w sposób niezagrażający środowisku przyrodniczemu [Woś, Zegar, 2002 Marsden, Sonnino 2009]. 

Zważywszy na to, że współcześnie do ważnych funkcji, które pełnią obszary wiejskie, z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-ekonomicznego i politycznej legitymizacji Wspólnej Polityki Rolnej, obok funkcji pro-
dukcyjnej, zaliczane są też funkcje pozaprodukcyjne, stąd też korzyści płynące z ziemi nie muszą zawierać 
się tylko w możliwie wysokiej jakości gleb, która decyduje o dochodach z niej uzyskiwanych, ale również 
w atrakcyjności jej do świadczenia innych usług [Czyżewski, Henisz-Matuszczak 2006]. Fakt ten stanowi 
uzasadnienie dla polityki wielofunkcyjnego wspierania rozwoju obszarów ONW. Wdrażanie tej polityki może 
skutecznie sprzyjać poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i warunków życia na obszarach 
wiejskich, przy jednoczesnym nienaruszaniu specyfi cznych zasobów wsi, do których zalicza się walory środo-
wiska naturalnego, tradycyjnego krajobrazu wiejskiego, tożsamości kulturowej wsi i obyczajów regionalnych. 

Ewolucja polityki rozwoju wobec obszarów wiejskich ONW
Idea wsparcia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania wywodzi się z Anglii. W struk turach 

EWG, potrzeba wspierania tych obszarów została sformułowana po raz pierwszy w 1962 roku. Natomiast 
uwzględnienie w polityce EWG rzeczywistych potrzeb tych obszarów nastąpiło dopiero w 1975 roku. Od tej 
pory rol nicy w ok reś lo nych obszarach upośledzonych (wyznaczonych na podstawie obowiązujących Dyrek-
tyw) mogli być przez lata wspie rani przez dopłaty wyrów naw cze. Był to punkt zwrotny we Wspólnej Polityce 
Rolnej (CAP), ponieważ po raz pierwszy tym obszarom został zagwarantowany ścisły terytorialny dostęp do 
wsparcia. Celem tego wsparcia było zacho wanie żywotności obszarów zagrożo nych depopulacją, na których 
występowały słabe gleby, trudne w uprawie i o niskiej produktywności, zachowanie rol nic twa na obsza rach, na 
których wystę powały specyfi czne naturalne przeszkody w roz woju produk cji rol ni czej, ale utrzy ma nie rolnictwa 
było konieczne dla ochrony gleby przed ero zją – dla podtrzymania piękna krajobrazu oraz podtrzymywa nia 
turystycznych walorów ob sza ru.

Zasady i charakter polityki rozwoju obszarów ONW w strukturach Unii Europejskiej jest adaptowany 
do narodowych prioryte tów odzwierciedlających specyfi czne cele polityczne, które różnią się między sobą 
znacząco w założeniach podstawowych [Shucksmith i in. 2005]. Uprawnienia do ustalania celów spe cyfi cz-
nych, do narodowych priorytetów, wynikających z trudności pro dukcyj nych występujących na tych obszarach, 
uzyskały kraje Wspólnoty od 1975 roku. 

 Priorytetowe cele polityki rozwoju obszarów ONW, przy uwzględnieniu narodowych specyfi cznych celów, 
szczególnie są zwracane na: zachowanie funkcji gospodarczej na obszarach ONW i przez to zapobieganie tren-
dom marginalizacji i degradacji tych obszarów, wyrównywanie różnic dochodów między ONW i poza ONW 
z produkcji rolnej, zachowanie żywotności społeczno-ekonomicznej na obszarach zagrożonych wyludnieniem, 
zabezpieczenie godnych warunków życia dla gospodarstw rolnych funkcjonujących na tych terenach, wspieranie 
rozwoju pozarolniczych funkcji na tych obszarach (np. turystyka, przetwórstwo rolno-spożywcze), ponadto 
utrzymanie bioróżnorodności, szczególnych walorów krajobrazowych i obszarów tradycyjnego gospodarowania. 

1 D. Ricardo wykazał w swojej teorii różniczkowej renty gruntowej, że jakość ziemi, która  nie jest homogenicznym 
czynnikiem produkcji jest najważniejszym czynnikiem warunkującym wysokość powstającej renty gruntowej.
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Zdaniem Rubena i Pendera [2004], dla pomyślnej realizacji polityki rozwoju wobec obszarów ONW zasadnicze 
znaczenie ma zrozumienie źródeł i konsekwencji zróżnicowania gospodarstw rolnych na nich występujących.

Zgodnie z założeniami Agendy 2000, pomoc dla tych obszarów została wymieniona jako jeden z najważ-
niejszych kie runków polityki struk turalnej i realizowana przez dopłaty kompensacyjne – re kom pen sujące pono-
szone dodatkowe koszty na produkcję lub też utracone do chody z produkcji, z tytułu utrudnionych warunków 
gospodarowania na obszarach ONW. Pers pek ty wy rozwojowe dla tych obszarów stwarza także możliwość 
uczestnictwa rolników w programach agrośrodowiskowych, zalesiania i innych programach przyczyniają cych 
się do ich aktywizacji gospodarczej.

 Obecna polityka UE wobec ob szarów o nie  korzystnych warunkach gospodarowania (Rozporządze nie Rady 
WE 1698/2005, art. 37) sku pia się w większym stopniu na: przestrzeganiu wymogów ochrony śro do wis ka, utrzy-
maniu walorów krajobrazowych, rozwoju turystyki i aktywizacji pewnych ro dzajów działalności rolniczej 
[Roszkowska-Mądra 2010]. 

Zdaniem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, efektywnie prowadzona polityka rozwoju 
w odniesieniu do obszarów ONW powinna jednocześnie realizować ważne, ściśle powiązane ze sobą cele 
społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Jej realizacja, w aspekcie celów społecznych, powinna się odbywać 
przy zapewnieniu przetrwania opłacalnych systemów produkcyjnych, co mog łoby zatrzymać odpływ ludności 
z rolnictwa i tym samym zapewnić przetrwanie gospodarstw rolnych, stwarzając ludności z nimi związanej 
odpowiednio satysfakcjonujące warunki życia i pracy. Polityka rozwoju w aspekcie środowiskowym, powin-
na przyczyniać się do ochrony środowi ska naturalnego2, przy jednoczesnym uwzględnianiu specyfi cznych 
uwarun kowań ich rozwoju gospodarczego i społecznego. Natomiast realizacja polityki rozwoju w aspekcie 
gospodarczym powinna przyczyniać się do zintegrowania tych obszarów z jednolitym rynkiem, przy jed-
no czes nym uwzględnieniu ich społecznych i środowiskowych słabości [Re giony o niekorzystnych…2005]. 

Współcześnie realizowane cele polityki rozwoju wobec obszarów ONW bezpośrednio korespondują z ideą 
zrównoważonego rozwoju, która jest powszechnie akceptowanym i wdrażanym europejskim podejściem do 
rozwoju, przyczyniającym się do zwiększania spójności społecznej (zmniejszania roz warstwie nia spo łecznego, 
wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskry mi na cji) oraz podnoszenia jakości środowiska 
naturalnego przez aktywną ochronę zasobów przy rodniczych, ograniczanie negatywnego wpływu produkcji 
i konsumpcji na stan śro dowiska. 

Aktualnie do wspierania zrównoważonego rozwoju tych obszarów na terytorium Unii Europejskiej przyczynia 
się utworzony w 2005 roku Europejski Fun dusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, fi nansujący 
przedsięwzięcia w latach 2007-2013, uzupełniając politykę wsparcia rynku i dochodów w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej oraz politykę spójności. 

Kierunki i działania sprzyjające rozwojowi obszarów ONW
Polityka rozwoju wobec obszarów wiejskich ONW, ze względu na duże zróżnicowanie tych terenów, 

powinna być dostosowana do ich uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych i polegać na 
wykorzystaniu lokalnych (endogenicznych) czynników rozwoju i być realizowana poprzez rozwój lokalny, 
sterowany i modyfi kowany przez struktury samorządowe lub inne struktury organizacyjne, reprezentujące 
społeczności lokalne. Wspieranie rozwoju obszarów ONW wymaga wprowadzania na nie odmiennych, uzależ-
nionych od specyfi ki danego obszaru, strategii i pewnych innowacji instytucjonalnych, które pozwolą uzyskać 
im przewagę na rynku i bycie konkurencyjnym. Zatem, stosownie do tego jak różnorodne są obszary ONW, 
tak również powinny być określane i wdrażane adekwatnie różnorodne kierunki ich rozwoju oraz skuteczne 
instrumenty interwencjonizmu i doradztwo, wspomagające strategicznie realizację tych kierunków rozwoju 
[Kuyenhoven 2004]. Dużą nadzieję dla pomyślnego rozwoju tych obszarów może stanowić ich promocja oraz 
stosowanie zachęt dla inwestorów zewnętrznych (np. zwolnienia podatkowe, rozwój infrastruktury tech nicznej, 
społecznej), a więc stosowanie dodatkowych nakładów kapitałowych, uza leżnionych od specyfi ki posiadanych 
zasobów aktywizujących potencjał we wnęt rz ny tych obszarów.

 Wydaje się, że wdrażanie polityki wielofunkcyjnego rozwoju na obszary ONW, polegającej przede 
wszystkich na dywersyfi kacji działalności społeczno-ekonomicznej wsi, realizowanej przez różnych aktorów 
w celu wzbogacenia źródeł i zwiększenia dochodów poza gospodarstwami rolniczymi na obszarach wiejskich 
może przyczynić się do poprawy ich spójności społeczno-ekonomicznej z obszarami poza ONW. Odbywać 
się to powinno przez rozwój alternatywnych gałęzi produkcji i usług, przy wykorzystaniu lokalnego poten-
cjału rozwojowego i inicjatyw lokalnych, a także poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej 
[Wilkin 2008]. Takie działania prowa dzone na rzecz obszarów ONW mogą powodować wzrost ich atrakcyjno ści 

2 Środowisko naturalne obejmuje zasoby naturalne, krajobraz i ekosystemy tych regionów, wraz z ich dziedzictwem 
kulturowym w jego najbardziej różnorodnych przejawach: architekturze, dzie dzictwie językowym, pieśni, tańcu, lite-
raturze, sztuce, rzemiośle.
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gospodarczej i da wać możliwości alternatywnego, pozaprodukcyjnego wykorzy stania najsłab szych grun tów. W kon-
sekwencji powinno sprzyjać zani kowi wystę powania renty róż nicz ko wej pomiędzy obszarami urodzajnymi 
i nisko urodzajnymi oraz rozwojowi sieci osadniczej (o różnej skali od działywania na otaczające je obszary) 
zaspokajającej potrzeby społeczności za mieszkujących te te reny i rynku lokalnego, dając w ten sposób szan-
sę na rozwój społeczno-gospodar czy zarówno otaczającym je obszarom, jak i poszczególnym kategoriom 
ośrodków osadniczych. 

Podsumowanie
Rozwój obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, mający na celu utrzymanie terenów 

wiejskich oraz utrzymanie i wspieranie zrównoważonych sys temów rolniczych, powinien być oparty na 
wykorzystaniu lokalnych zasobów, które wymagają znaczących inwestycji w infrastrukturę, kapitał ludzki 
i odpowiednią tech no logię. Właściwe zarządzanie obszarami ONW na szczeblu państwowym i lo kal nym 
powinno odbywać się z myślą o zróżnicowaniu tych obszarów. Zatem tak, jak różnorodne są obszary ONW, 
również po winna być ade kwatnie prowadzona różnorodna wobec nich polityka rozwoju.
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Summary
In the paper most important issues of policy regarding less favoured areas development were considered and 

discussed. The considerations are focused on pathways and strategies of LFA development and major justifi cation 
of public supporting economy of these areas. 
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