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Synopsis. Charakterystyczn¹ cech¹ wspó³czesnego podej�cia do rozwoju regionalnego jest  podkre�lanie kluczo-
wej roli terytorium, rozumianego jako ogó³ aktorów rozwoju gospodarczego funkcjonuj¹cych w blisko�ci geogra-
ficznej, powi¹zanych gêstymi sieciami wzajemnych relacji oraz czynniki endogeniczne z nim zwi¹zane. Wystêpu-
j¹ce w danym regionie powi¹zania sieciowe pomiêdzy podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami otoczenia
pozwalaj¹ tworzyæ przestrzenne systemy produkcyjne przyczyniaj¹ce siê do wzrostu konkurencyjno�ci podmio-
tów je tworz¹cych, jak równie¿ regionu, w którym s¹ zlokalizowane. Wiêkszo�æ korzy�ci wynikaj¹cych z istnienia
powi¹zañ sieciowych, zwi¹zana jest z przep³ywem wiedzy i informacji, uruchomiaj¹cymi procesy uczenia siê
i wzrost potencja³u innowacyjnego podmiotów buduj¹cych relacje z podmiotami otoczenia oraz wykorzystuj¹-
cych zró¿nicowane kana³y transferu wiedzy. W artykule przedstawiono charakterystykê koncepcji rozwoju
regionalnego powi¹zanego ze specyficznymi formami zorganizowania w nich produkcji oraz podjêto próbê oceny
roli tych systemów w rozwoju obszarów wiejskich.

Wstêp
We wspó³czesnych koncepcjach dotycz¹cych rozwoju regionalnego, daje siê zauwa¿yæ coraz

czêstsze eksponowanie terytorialnego wymiaru procesu produkcyjnego. Zwrócenie uwagi na rolê
terytorium jest efektem przeobra¿eñ jakie zasz³y w przestrzennej dynamice rozwoju i pojawienia siê
tzw. nowych przestrzeni produkcyjnych. W skali �wiata proces ten przebiega w sposób zró¿nico-
wany, bowiem z jednej strony, na mapie gospodarczej wystêpuj¹ regiony problemowe, charaktery-
zuj¹ce siê nisk¹ konkurencyjno�ci¹, a z drugiej strony pojawiaj¹ siê obszary o ponadprzeciêtnej
dynamice rozwoju okre�lane mianem �biegunów wzrostu�, których rozwoju nie mo¿na interpreto-
waæ w kategoriach klasycznych teorii rozwoju regionalnego, gdzie g³ównym czynnikiem rozwoju
s¹ inwestycje infrastrukturalne i obecno�æ du¿ych przedsiêbiorstw.

Klasyczne teorie, opieraj¹c siê na za³o¿eniach neoklasycznej ekonomii, w ma³ym stopniu uwzglêd-
nia³y kwestie lokalizacji, daj¹c prymat doskona³ej mobilno�ci czynników produkcji i swobodzie kon-
kurencji. Obecnie jednak, coraz czê�ciej wskazuje siê na znaczenie czynnika lokalizacji, rozumianego
jako jako�æ �rodowiska lokalnego, który mo¿e stwarzaæ korzystne warunki do prowadzenia okre�lo-
nych form dzia³alno�ci gospodarczej. Uwa¿a siê, i¿ wspó³cze�nie konkurencja ma charakter globalny,
natomiast konkurencyjno�æ jest spraw¹ lokaln¹, warunkowan¹ lokalizacj¹ jednostek gospodarczych.

Jednym z podstawowych pojêæ w nowym podej�ciu do rozwoju lokalnego s¹ przestrzenne
formy organizacji przemys³u, definiowane jako konfiguracja zgrupowanych w bliskiej przestrzeni
przedsiêbiorstw, utrzymuj¹cych relacje miedzy sob¹ i miêdzy �rodowiskiem, w którym dzia³aj¹.
Relacje te maj¹ce charakter nie tylko rynkowy, ale równie¿ nieformalny, s¹ �ród³em korzystnych
efektów zewnêtrznych dla podmiotów gospodarczych. Korzy�ci realizowane dziêki blisko�ci przed-
siêbiorstw wynikaj¹ z elastyczno�ci systemu produkcyjnego i prowadz¹ w rezultacie do tworzenia
struktury sieciowej, która jest zarazem organizacj¹ przemys³ow¹, jak i terytorialn¹. Struktury te okre-
�lane s¹ mianem lokalnych systemów produkcyjnych, klastrów i gron.
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Terytorialny charakter rozwoju
Wspó³cze�nie terytorium, w odró¿nieniu do tradycyjnego podej�cia do traktowania go jako

przestrzeni fizycznej i miejsca lokalizacji okre�lonej dzia³alno�ci, postrzegane jest jako istotna sk³a-
dowa rozwoju przedsiêbiorstw. W nowym ujêciu, terytorium traktowane jest jako element organi-
zacji redukuj¹cy niepewno�æ i ryzyko, stanowi¹cy �ród³o informacji, nabywania wiedzy i umiejêt-
no�ci oraz pobudzania innowacyjno�ci. W konsekwencji w miejsce korzy�ci komparatywnych,
zwi¹zanych ze zmniejszeniem kosztów produkcji, znaczenia nabieraj¹ dynamiczne efekty zewnêtrz-
ne, wynikaj¹ce z bliskiej lokalizacji podmiotów gospodarczych i organizacji (takich, jak: o�rodki
badawcze, uniwersyteckie, instytucje kszta³cenia, centra transferu technologii i us³ugi dla przed-
siêbiorstw) umo¿liwiaj¹cych uzyskanie funkcjonalnych efektów synergicznych [Pietrzyk 2001].

Obecnie pojêcie terytorium najczê�ciej rozpatrywane jest w trzech aspektach, tzn. jako miejsce
koordynacji dzia³alno�ci gospodarczej, miejsce powstawania relacji umownych miêdzy partnerami
oraz miejsce  generowania i dyfuzji wiedzy oraz tworzenia innowacji. W nowym paradygmacie
rozwoju lokalnego i regionalnego podkre�la siê endogeniczny charakter rozwoju danego teryto-
rium i jego nastawienie na kreowanie zasobów, zarówno materialnych i niematerialnych oraz jego
umiejêtno�æ do pobudzania zdolno�ci innowacyjnych. Zdolno�æ terytorium do kreowania inno-
wacji wynika z faktu, i¿ blisko�æ przestrzenna i wspó³zale¿no�ci techniczne pomiêdzy komplemen-
tarnymi wzglêdem siebie przedsiêbiorstwami oraz ich wiêzi ze spo³eczno�ci¹ w danym terytorium,
sprzyjaj¹ wymianie wiedzy oraz wzajemnemu procesowi uczenia siê. Dziêki powi¹zaniom i relacjom
opartym na zaufaniu i wzajemno�ci, firmy generuj¹ efekty zewnêtrzne przes¹dzaj¹ce o przewadze
terytorialnej formy zorganizowania produkcji nad innymi formami. W ten sposób aglomeracja
przestaje byæ sprowadzana jedynie do zgrupowania podmiotów w okre�lonej przestrzeni fizycznej,
a jest postrzegana przez pryzmat sieci relacji pomiêdzy jej sk³adowymi.

Na znaczenie czynnika lokalizacji w gospodarce globalnej zwraca uwagê Porter [2001], okre�laj¹c
zjawisko to mianem �paradoksu lokalizacji�. Stwierdza on, i¿ pomimo tego, i¿ wydawaæ by siê mog³o,
¿e w warunkach gospodarki globalnej rozwój przedsiêbiorstw nie podlega ¿adnym przestrzennym
ograniczeniom, to jednak geograficzna blisko�æ firm i instytucji otoczenia ma zasadniczy wp³yw na
ich konkurencyjno�æ. Wynika to z faktu, i¿ tradycyjne nak³ady czynników produkcji, ze wzglêdu na
otwarcie gospodarek oraz sprawno�æ krajowych i miêdzynarodowych rynków, maj¹ coraz mniejsze
znaczenie jako �ród³o przewagi konkurencyjnej. Zamiast tego bliskie powi¹zania przedsiêbiorstw
z nabywcami, dostawcami oraz innymi podmiotami i instytucjami otoczenia w du¿ym stopniu przy-
czyniaj¹ siê nie tylko do wzrostu poziomu ich wydajno�ci, lecz tak¿e wiêkszej innowacyjno�ci.

Porter [2001], w swoich rozwa¿aniach dotycz¹cych znaczenia lokalizacji we wspó³czesnej gospo-
darce globalnej opartej na wiedzy, wskazuje na grona, jako tê formê organizacji przemys³u, która lepiej
odpowiada istocie konkurencji i jest �ród³em budowania przewag konkurencyjnych przedsiêbiorstw.
Grona, czyli znajduj¹ce siê w geograficznym s¹siedztwie przedsiêbiorstwa i zwi¹zane z nimi instytucje
zajmuj¹ce siê okre�lon¹ dziedzin¹, po³¹czone podobieñstwami i wzajemnie siê uzupe³niaj¹ce, pozwa-
laj¹ wychwyciæ wa¿ne powi¹zania, komplementarno�æ oraz przep³ywy technologii, umiejêtno�ci,
informacji, marketingu i potrzeb klientów, przekraczaj¹ce granice firm i sektorów. Jak stwierdza, takie
powi¹zania maj¹ fundamentalne znaczenie w odniesieniu do konkurencji, do efektywno�ci, a zw³asz-
cza do kierunków i tempa tworzenia nowych firm i wprowadzania innowacji.

Nowy sposób patrzenia na zjawiska zwi¹zane z rozwojem lokalnym i regionalnym wynika z
obserwacji pó³nocno-wschodnich regionów W³och i dostrze¿enia zwi¹zku pomiêdzy sukcesem
gospodarczym tych obszarów, a  terytorialnymi formami zorganizowania w nich produkcji. Badania
prowadzone przez ekonomistów w³oskich dowiod³y, i¿ obecnie terytorium powinno byæ traktowa-
ne przez podmioty gospodarcze jako sk³adowa ich rozwoju. Wynika to z faktu, i¿ powi¹zania
sieciowe pomiêdzy podmiotami gospodarczymi budowane wewn¹trz okre�lonego terytorium przy-
czyniaj¹ siê do poprawy konkurencyjno�ci zlokalizowanych tam przedsiêbiorstw, zw³aszcza ma-
³ych i �rednich oraz rozwoju ca³ego regionu [Pyke, Becattini 1990].

W analizach po�wiêconych polityce regionalnej Unii Europejskiej, Pietrzyk [2006] pisze o wy-
³anianiu siê polityki �trzeciej generacji�, opartej na uterytorialnionych koncepcjach rozwoju, nakie-
rowanej g³ównie na otoczenie niematerialne, tzn. stymulowanie i promowanie powi¹zañ siecio-
wych oraz kreowanie niematerialnych zasobów instytucjonalnych. Jak stwierdza, jej podstawê
stanowi¹ najnowsze koncepcje teoretyczne zrywaj¹ce z tradycyjnym podej�ciem do rozwoju re-
gionalnego w kategoriach optymalnej alokacji zasobów, na rzecz procesów kreacji nowych warto-
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�ci, maj¹cych swe �ród³o w terytorium. Pojêcie terytorium, w odró¿nieniu do pojêcia przestrzeni,
stanowi¹cej jedynie miejsce lokalizacji dzia³alno�ci gospodarczej, jest definiowane jako obszar
zamieszkiwany przez posiadaj¹c¹ swoj¹ specyfikê, spo³eczno�æ oraz funkcjonuj¹ce w jej ³onie
instytucje i podmioty, powi zane gêstymi sieciami wzajemnych relacji. Zakumulowana w terytorium
wiedza i umiejêtno�ci stanowi¹ �ród³o innowacji, lecz warunkiem uruchomienia terytorialnego po-
tencja³u innowacyjnego jest dzia³anie elementów sk³adowych terytorium w sieci i zachodz¹ce
miêdzy nimi interakcje. Dlatego te¿ coraz powszechniej w polityce regionalnej dzia³ania koncen-
truj¹ siê na promowaniu powi¹zañ sieciowych pomiêdzy podmiotami i instytucjami funkcjonuj¹cy-
mi w regionach.

Koncepcja lokalnych systemów produkcyjnych
Jak wskazuje Jewtuchowicz [2005] podstawê nowego paradygmatu rozwoju lokalnego i regio-

nalnego stanowi koncepcja terytorialnych systemów produkcyjnych, rozumianych jako konfigu-
racja zgrupowanych w bliskiej przestrzeni przedsiêbiorstw i instytucji, utrzymuj¹cych relacje miê-
dzy sob¹ i �rodowiskiem, w którym dzia³aj¹.

Analizy dotycz¹ce tych systemów s¹ szczególnie obecne w pracach regionalistów europej-
skich skupionych w grupie GREMI (Groupement Europeendes Milieu Innovateurs), których zain-
teresowanie koncentruje siê g³ównie na zjawiskach oddzia³ywania lokalnego �rodowiska na inno-
wacyjno�æ dzia³alno�ci gospodarczej. Uznaj¹ oni, i¿ wa¿n¹ cech¹ tych �rodowisk jest ich struktura
instytucjonalna i sieæ wewnêtrznych oraz zewnêtrznych powi¹zañ kooperacyjnych i informacyj-
nych. Jednocze�nie wskazuj¹, i¿ struktura i funkcjonowanie tych systemów mo¿e siê znacznie
ró¿niæ. Ich kszta³t organizacyjny i profil wytwórczy zale¿y od kontekstu historycznego, polityczne-
go, demograficznego i spo³ecznego [Grosse 2002].

Na koncepcjê obja�niaj¹c¹ pojêcie terytorialnych systemów produkcyjnych sk³adaj¹ siê dwa
zasadnicze elementy [Pietrzyk 2006]:
� konfiguracja podmiotów gospodarczych zgrupowanych na okre�lonej przestrzeni, zorganizo-

wanych wokó³ jednego lub kilku rodzajów produkcji; konfiguracje te mog¹ tworzyæ przedsiê-
biorstwa ró¿nej wielko�ci � podobnie jak w przypadku w³oskich dystryktów przemys³owych
mog¹ byæ to konfiguracjê ma³ych lub �rednich firm, ale równie¿ systemy te obejmuj¹ wszelkie
relacje miêdzy du¿ymi przedsiêbiorstwami a wspó³pracuj¹cymi z nimi mniejszymi firmami, wy-
kraczaj¹ce jednak poza tradycyjne wiêzi podwykonawstwa,

� specyficzny system regulacji uwarunkowany lokalnymi zwyczajami kulturowymi i instytucjo-
nalnymi opartymi na wzajemnym zaufaniu i wzajemno�ci, co usprawnia proces uczenia siê,
wymiany do�wiadczeñ oraz zwiêksza sk³onno�æ do podejmowania ryzyka; w przypadku budo-
wania relacji miêdzy przedsiêbiorstwami, a lokalnymi instytucjami, chodzi o pewien rodzaj koor-
dynacji celów i dzia³añ, zmierzaj¹cych do ustanowienia wspólnej polityki prorozwojowej, co
sprzyja poprawie konkurencyjno�ci zewnêtrznej regionu przez g³ównie inicjowanie procesów
dyfuzji wiedzy i innowacji.
W analizie terytorialnych systemów produkcyjnych nacisk po³o¿ony jest g³ównie na relacje

pomiêdzy podmiotami gospodarczymi oraz ró¿nego typu instytucjami z danego regionu. Relacje te
pozwalaj¹ kszta³towaæ �rodowisko innowacyjne, które sprzyja podnoszeniu innowacyjno�ci pod-
miotów gospodarczych, przyczyniaj¹c siê do ich rozwoju, jak i rozwoju ca³ego regionu. Najbardziej
dojrza³e systemy terytorialne oparte s¹ na zaawansowanej wspó³pracy, przyjmuj¹cej formê powi¹-
zañ sieciowych, do których nale¿¹ nie tylko relacje pionowe pomiêdzy dostawcami i odbiorcami w
ramach ³añcucha warto�ci, ale tak¿e powi¹zania poziome pomiêdzy podmiotami z tego samego lub
pokrewnych sektorów oraz ich zwi¹zki z instytucjami otoczenia. Podmioty funkcjonuj¹ce w ramach
lokalnych systemów produkcyjnych tworz¹ system wzajemnych interakcji i wspó³zale¿no�ci, któ-
ry wywo³uje efekt synergii i przez to przyczynia siê do szybszego rozwoju firm i gospodarek lokal-
nych i regionalnych. Dziêki powi¹zaniom sieciowym przedsiêbiorstwa maj¹ dostêp do komplemen-
tarnych zasobów partnerów zewnêtrznych, tj. przedsiêbiorstw i instytucji funkcjonuj¹cych w bliskim
s¹siedztwie. Zwi¹zki i kontakty zarówno pomiêdzy przedsiêbiorstwami oraz podmiotami i instytu-
cjami otoczenia stanowi¹ system, w ramach którego przedsiêbiorstwa o ograniczonym dostêpie do
wiedzy zdobywaj¹ j¹ z zewn¹trz, co z kolei umo¿liwia im samym generowanie nowych pomys³ów i
podnoszenie w³asnej innowacyjno�ci. Do innych korzy�ci zaliczyæ nale¿y ³atwiejszy dostêp do
zasobów produkcyjnych, tworzenie w³asnych zasobów intelektualnych, podnoszenie efektywno-
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�ci funkcjonowania przedsiêbiorstw oraz wp³ywanie na poprawê funkcjonowania otoczenia insty-
tucjonalno-prawnego (np. przez tworzenie organizacji przedsiêbiorców reprezentuj¹cych firmy
w relacjach z przedstawicielami administracji lokalnej oraz centralnej). W rezultacie pomaga to ma-
³ym i �rednim podmiotom gospodarczym w przezwyciê¿aniu strukturalnych ograniczeñ prowadze-
nia dzia³alno�ci, wynikaj¹cych m.in. z braku mo¿liwo�ci osi¹gania korzy�ci skali i zakresu.

Lokalne systemy produkcyjne a rozwój obszarów wiejskich
Od wielu lat problemy rozwojowe obszarów wiejskich w Polsce s¹ przedmiotem dyskusji w�ród

polityków, naukowców i spo³eczników, a ich skutkiem jest poszukiwanie efektywnych strategii
rozwoju wsi. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e kierunkiem rozwoju obszarów wiejskich jest odej�cie od
ich monofunkcyjno�ci i wkomponowanie w gospodarkê wiejsk¹ funkcji pozarolniczych.

Pojêcie wielofunkcyjno�ci jest ró¿nie definiowane i interpretowane, a tak¿e odnosi siê do ró¿-
nych jego wymiarów. Dotyczy nie tylko sektora rolniczego, jako dzia³u produkcji i gospodarki, ale
tak¿e rolnika i gospodarstwa domowego, czêsto wykraczaj¹c poza sferê rolnictwa, odnosi siê
równie¿ do gospodarki i obszarów wiejskich. Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju ma sprzyjaæ,
zarówno rozwojowi wsi, rolnictwa oraz dziedzin pozarolniczych. Ma tak¿e przyczyniaæ siê do likwi-
dowania, a przynajmniej ³agodzenia ró¿nego typu konfliktów i napiêæ, nastêpuj¹cych w toku szyb-
kich zmian. Konieczno�æ wielofunkcyjno�ci na obszarach wiejskich wynika z kurczenia siê funkcji
rolniczej, która tradycyjnie dominowa³a na polskiej wsi.

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oznacza w praktyce dzia³ania w zakresie spo³ecz-
no-gospodarczego rozwoju wsi przez stwarzanie nowych miejsc pracy dla ludno�ci rolniczej i
pozarolniczej. Polega na w³¹czeniu w wiejsk¹ przestrzeñ coraz wiêkszej liczby funkcji pozarolni-
czych, co mo¿liwe jest dziêki wykorzystaniu posiadanego przez te obszary potencja³u ekonomicz-
nego. Przejmowane przez podmioty wiejskie funkcji pozarolniczych zmniejsza bezrobocie, powo-
duj¹c jednocze�nie wzrost przedsiêbiorczo�ci ludno�ci wiejskiej [K³odziñski 1999].

Obecnie, wed³ug Adamowicza [2007], koncepcje, które wskazuj¹ na terytorialno�æ procesu pro-
dukcyjnego i innowacyjnego maj¹ swoje implikacje równie¿ dla polityki wspierania rozwoju obsza-
rów wiejskich. Poziom rozwoju tych obszarów zale¿y od stopnia przekszta³cenia i dynamiki zmian
tradycyjnej struktury gospodarczej i spo³ecznej, od ukszta³towania siê pozarolniczych funkcji i zdol-
no�ci ich zaoferowania nabywcom zewnêtrznym. St¹d dla rozwoju obszarów wiejskich istotne zna-
czenia maj¹ te koncepcje, które u³atwiaj¹ przep³yw wiedzy, technologii, dyfuzjê innowacji, adaptacjê
do zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ oraz wspieraj¹ ró¿ne formy wspó³pracy i kooperacji.

Koncepcja rozwoju lokalnych systemów produkcyjnych obecnie znajduje praktyczne zastoso-
wanie w wielu obszarach gospodarki �wiatowej. Jednym z przyk³adów udanej inicjatywy tworzenia
powi¹zañ sieciowych pomiêdzy podmiotami gospodarczymi zlokalizowanymi na obszarach wiejskich
jest klaster ekologicznej ¿ywno�ci w okolicy miasta Portland w stanie Oregon. Klaster ten opiera siê
na wspó³pracy pomiêdzy gospodarstwami rolnymi, detalistami i hurtowniami, agencjami rz¹dowymi
oraz organizacjami ekologicznymi, których wspólnym celem jest produkcja i sprzeda¿ ¿ywno�ci po-
zbawionej pestycydów i niemodyfikowanej genetycznie. Gospodarstwa rolne oraz przetwórcy ¿yw-
no�ci, którzy spe³niaj¹ te wymogi otrzymuj¹ certyfikat i prawo pos³ugiwania siê znakiem towarowym,
odró¿niaj¹cym ich produkty od innych sprzedawanych na rynku. Podmioty w klastrze skupione s¹
wokó³ organizacji certyfikuj¹cej Food Alliance, wspieranej przez Uniwersytet Stanu Oregon, Uni-
wersytet Stanu Waszyngton oraz Departament Rolnictwa Stanu Waszyngton.

Innym przyk³adem praktycznego zastosowania koncepcji terytorialnych form organizacji prze-
mys³u, jest przypadek norweskiego klastra ¿ywno�ciowego � Norwegian Food Cluster. Jak do-
wiod³y przeprowadzone badania, istotnym czynnikiem konkurencyjno�ci klastra jest oparcie jego
rozwoju o czynnik wiedzy. W badaniach zidentyfikowano dziewiêæ etapów przep³ywu wiedzy
pomiêdzy jego uczestnikami oraz oszacowano, i¿ przy procesach przygotowania surowców, kon-
serwacji i pakowania ¿ywno�ci anga¿owane jest kilkana�cie laboratoriów badawczych. Podobna
liczba jednostek wspó³pracuje w procesach zapewnienia bezpieczeñstwa, higieny ¿ywno�ci i kon-
troli jako�ci oraz w tych zwi¹zanych z logistyk¹ i sprzeda¿¹ [Braadland, Hauknes 2000].

Najbardziej rozpowszechnionym przyk³adem klastra funkcjonuj¹cego na obszarach wiejskich
jest opisany przez Portera [1998] kalifornijski klaster wina. Klaster ten obejmuje grupê 680 wytwór-
ni win oraz kilku tysiêcy gospodarstw uprawiaj¹cych winogrona. Obok tych dwóch sektorów,
stanowi¹cych rdzeñ klastra, wystêpuj¹ sektory pokrewne i wspomagaj¹ce, w postaci ró¿nego
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rodzaju dostawców �rodków produkcji i us³ug. Po stronie uprawy istniej¹ silne zwi¹zki z kalifornijskim
gronem rolniczym, a po stronie produkcji win z sektorem gastronomicznym oraz sektorem przetwórstwa
¿ywno�ci, jak i z sektorem turystycznym tego regionu. Ponadto w sk³ad grona wchodz¹ liczne instytucje
zwi¹zane z winiarstwem, takie jak organizacje o�wiatowe, badawcze i bran¿owe oraz agencje rz¹dowe.

Podobnie jak w podanych przyk³adach, równie¿ na obszarach wiejskich Lubelszczyzny oraz
województw o�ciennych, wystêpuj¹ korzystne uwarunkowania do powstawania struktur klastro-
wych. Nale¿¹ do nich obszary o ponadprzeciêtnym poziomie koncentracji okre�lonej produkcji
rolniczej. Szczególnie koncentracja ta dotyczy upraw ro�lin specjalnych, jak równie¿ upraw ogrod-
niczych, g³ównie ze wzglêdu na d³ugoletnie tradycje jej prowadzenia na danym obszarze, sprzyja-
j¹ce czynniki przyrodnicze, ale równie¿ ze wzglêdu na wysoki poziom specjalistycznej wiedzy i tech-
nologii niezbêdnej do prowadzenia tej produkcji. �wiadczyæ to mo¿e o wystêpowaniu tzw. �zal¹¿ków
klastra�, a wiêc elementów typowych dla procesów tworzenia i rozwoju systemów produkcyjnych
opartych o dane terytorium, które przy udziale odpowiednich dzia³añ ze strony w³adz samorz¹do-
wych mog³yby przekszta³ciæ siê w efektywne struktury klastrowe.

W wiêkszo�æ dokumentów strategicznych dotycz¹cych rozwoju Lubelszczyzny, autorzy wska-
zuj¹ na specjalizacjê regionu w produkcji rolniczej oraz rolê przemys³u rolno-spo¿ywczego w roz-
woju rolnictwa i obszarów wiejskich. Spo�ród bran¿ sfery agrobiznesu, obok produkcji ¿ywno�ci
ekologicznej dotycz¹cej ró¿nych sektorów rolnictwa, bran¿y mleczarskiej oraz produkcji i prze-
twórstwa chmielu, dostrze¿ono równie¿ znaczenie produkcji oraz przetwórstwa owoców i warzyw.
Wynika to z du¿ego znaczenia produkcji ogrodniczej w strukturze upraw Lubelszczyzny, jak rów-
nie¿ du¿ego jej znaczenia na tle produkcji krajowej. Obecnie w ramach Regionalnej Strategii Inno-
wacji dla Lubelszczyzny oraz Operacyjnego Programu Rozwoju Polski Wschodniej realizowane s¹
inicjatywy tworzenia i rozwoju lokalnych systemów produkcyjnych zwi¹zanych z produkcj¹ i prze-
twórstwem artyku³ów rolnych. Ich przyk³adami w województwie lubelskim s¹ Dolina Ekologicznej
¯ywno�ci, Epoka Gryczoka, Chmielaki Nadwi�lañskie oraz Klaster Kalafiorowo-Broku³owy.

Podsumowanie
We wspó³czesnych koncepcjach rozwoju regionalnego, w tych dotycz¹cych rozwoju ob-

szarów wiejskich, nacisk po³o¿ony jest na konieczno�æ budowania powi¹zañ pomiêdzy podmiota-
mi gospodarczymi oraz podmiotami i instytucjami pochodz¹cymi z danego regionu. Powi¹zania te
pozwalaj¹ kszta³towaæ �rodowisko lokalne, które powinno sprzyjaæ poprawie konkurencyjno�ci i
podnoszeniu innowacyjno�ci podmiotów gospodarczych, przyczyniaj¹c siê do ich rozwoju, jak i
rozwoju ca³ego regionu.  W przypadku obszarów wiejskich, dotyczy to g³ównie wspierania proce-
sów integracji gospodarstw rolnych i tworzenia grup producenckich, inicjowania wspó³pracy z
dostawcami �rodków produkcji i us³ug, przedsiêbiorstwami rolno-spo¿ywczymi oraz wspó³pracy z
jednostkami sfery badawczo-rozwojowej i uczelni wy¿szych. Przedstawiona w artykule koncepcja
lokalnych systemów produkcyjnych oraz przyk³ady ich funkcjonowania w ró¿nych regionach
�wiata pozwalaj¹ s¹dziæ, i¿ koncepcja ta oraz budowane o jej za³o¿enia strategie rozwoju regional-
nego, mog¹ równie¿ przynie�æ pozytywne efekty w rozwoju obszarów wiejskich naszego kraju.
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Summary
The concept of local production systems have become increasingly popular as a tool for localities and

regions to use in understanding their economies and taking actions to become more competitive. Describing this
concept, conditionings of local production systems development and benefits for local and regional economy
being a results of their existence  the author has made an attempt at assessing the role of a territorial systems in
a rural development.
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