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Abstrakt. W XX wieku obszary wiejskie w Polsce dwukrotnie przeszły transformację systemową, co spo-
wodowało zerwanie naturalnej ścieżki ich rozwoju. Konieczny był wybór nowego modelu rozwoju, którym 
stał się zrównoważony rozwój. Jednak rozwój ten wymaga działań innowacyjnych, przy czym innowacyjność 
ta powinna służyć trwałości systemu. Celem artykułu była próba odpowiedzi na pytanie, czy innowacje 
przyswajane na obszarach wiejskich sprzyjały zrównoważonemu rozwojowi, czy raczej służyły wzrostowi 
produktywności czynników produkcji. Zarówno studia literaturowe, jak i badania empiryczne prowadzą do 
wniosku, że dotychczasowa specyfika powiązań obszarów wiejskich z otoczeniem sprawia, że wdrażania  
innowacyjne służyły przede wszystkim wzrostowi produktywności, a nie zrównoważonemu rozwojowi.

Wstęp
W ciągu niespełna 50 lat obszary wiejskie w Polsce dwukrotnie przeszły transformację systemo-

wą, co spowodowało zerwanie naturalnego procesu ich rozwoju. W 1989 roku na obszarach wiejskich 
istniały liczne bariery hamujące ich rozwój i obniżające zdolność konkurowania na otwartym rynku. 
Dodatkowo przyjęcie neoliberalnego paradygmatu rozwoju skutkowało w pierwszym okresie trans-
formacji brakiem ingerencji władz publicznych w przekształcenia zachodzące na tych obszarach, co 
tym bardziej pogłębiło ich regres. Adekwatne byłoby porównanie skutków przyjęcia neoliberalnego 
modelu rozwoju gospodarczego w Polsce do skutków, jakie na środowisko naturalne wywierają 
gatunki inwazyjne, które nie napotkawszy naturalnych wrogów, zakłócają istniejącą równowagę. 
W wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym ograniczeniami zapewniającymi rów-
nowagę systemu są instytucje, ale te w warunkach PRL-u nie wykształciły się lub uległy aberracji.

Dodatkowo transformacja systemowa zbiegła się z natężeniem ogólnoświatowych procesów 
historycznych, które w sposób trwały zmieniły pozycję obszarów wiejskich.

W rezultacie zarówno na gruncie teorii ekonomii, jak i teorii rozwoju regionalnego pojawiały się 
koncepcje zmierzające do modernizacji obszarów wiejskich w oderwaniu od tradycji i wewnętrznych 
uwarunkowań tych obszarów. Błędnie sądzono, że na obszarach tych powinny zachodzić analo-
giczne procesy jak w miastach, w tym w głównych ośrodkach wzrostu. Myślenie takie prowadziło 
do postrzegania obszarów wiejskich jako barier rozwoju gospodarczego kraju. W konsekwencji 
postulowano podjęcie działań zmierzających do przyspieszenia rozwoju obszarów wiejskich, połą-
czonych z gruntowną ich modernizacją. Wydaje się, że powyższe stwierdzenia są efektem redukcji 
pojęcia rozwoju i utożsamienia go ze wzrostem gospodarczym. W rezultacie na obszarach wiejskich 
preferowane są działania zmierzające do wzrostu gospodarczego, a nie ich rozwoju.

Pamiętając o powyższych rozważaniach należy wyraźnie stwierdzić, że obszary wiejskie 
muszą się rozwijać, jednak powinny one podążać własną ścieżką uwzględniającą ich specyfikę. 
Adekwatnym modelem rozwoju obszarów wiejskich jest rozwój zrównoważony. Rozwój zrów-
noważony obszaru wymaga osiągnięcia ładów: ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. 
Poza tym zachodzące pomiędzy nimi sprzężenia zwrotne powinny utrzymywać system w równo-
wadze. Równocześnie rozwój ten nie może prowadzić do zaniku specyficznych cech obszarów 
wiejskich, w tym utraty tożsamości i wartości życia wiejskiego.

Jednak modelu tego nie da się osiągnąć bez działań innowacyjnych. Można wręcz pokusić się 
o stwierdzenie, że przyjmowanie  innowacji jest koniecznym warunkiem rozwoju zrównoważo-
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nego. Z takiego ujęcia problemu wynika kolejne stwierdzenie, że wdrażane innowacje nie mogą 
być wartością samą w sobie, a powinny służyć nadrzędnemu celowi, którym jest trwałość systemu 
zapewniona przez rozwój zrównoważony. Reasumując, za pożądaną innowację można uznać taką 
zmianę, która pozytywnie wpływa przynajmniej na jedną ze sfer, równocześnie nie pogarszając innej. 
Powinny one służyć budowie trwałego rynku opartego na relacji pomiędzy rolnikami a odbiorcami.

Jak stwierdzono, rozwój zrównoważony wymaga działań innowacyjnych. Innowacyjność ta 
powinna przejawiać się zarówno w dążeniu do zastosowania i użytkowania nowych rozwiązań 
w sferze technicznej i technologicznej, jak i przede wszystkim przez zmiany organizacyjne i 
społeczne. Dotychczasowa specyfika powiązań obszarów wiejskich z otoczeniem sugeruje, że 
innowacyjność służyła przede wszystkim wzrostowi produktywności, a nie rozwojowi zrówno-
ważonemu, a źródłem innowacji nie są mieszkańcy obszarów wiejskich (np. rolnicy), lecz pod-
mioty zewnętrzne, takie jak: państwo, konsumenci, przedsiębiorcy. Powyższe zagadnienia stały 
się przedmiotem badań zawartych w opracowaniu. Ich celem była próba odpowiedzi na pytanie, 
czy innowacje przyswajane na obszarach wiejskich sprzyjały rozwojowi zrównoważonemu, czy 
raczej służyły wzrostowi produktywności czynników produkcji.

Materiał i metodyka badań
W teoretycznej części badań zastosowano metodę studiów literaturowych. Dane empiryczne 

dla roku 1995 uzyskano z wyników zrealizowanego na przełomie lat 1994/1995 w ówczesnej Kate-
drze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Instytut Nauk 
Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) grantu KBN nr PB 
062053940S, który objął ankietyzację 300 gospodarstw rodzinnych zlokalizowanych w makroregionie 
południowo-zachodniej Polski. Dobór próby badawczej nastąpił w sposób celowy. Podstawowym 
kryterium doboru obiektów do badań było korzystanie przez rolników z usług doradczych, praca w 
gospodarstwie rolnym jako główne źródło dochodów rodziny rolniczej, areał powyżej 1 ha UR, rów-
nomierne rozlokowanie na obszarze Dolnego Śląska, a także wyrażenie zgody na udział w badaniu. 
Dane za rok 2001 są efektem własnych badań sondażowych, które w mniejszej skali na podstawie tych 
kryteriów przeprowadzono w 52 gospodarstwach zlokalizowanych na terenie województwa dolnoślą-
skiego. Źródłem danych dla roku 2009 były wyniki projektu badawczego MNiSW pt. Znaczenie służb 
doradczych w przemianach gospodarstw rolnych po roku 2004, Nr N N112237835 zrealizowanego 
na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2008-2011, w którym przeprowadzono badanie 
ankietowe 200 gospodarstw rolnych, stosując te same kryteria doboru jak i w latach poprzednich. 
Przy opracowaniu wyników zastosowano metodę opisową i porównawczą oraz technikę tabelaryczną.

Wyniki badań
Pojęcie „innowacja” pochodzi od łacińskiego słowa innovare, co oznacza „odnawiać, udo-

skonalać istniejące produkty bądź procesy lub wprowadzać nowe”. W odniesieniu do procesów 
gospodarczych doczekało się ono licznych definicji, m.in.:
 – innowacje to wprowadzenie nowych produktów, nowych metod produkcji, znalezienie nowych 

rynków, zdobycie nowych źródeł surowców oraz wprowadzenie nowej organizacji – Schum-
peter [1960];

 – innowacja to pierwsze zastosowanie wynalazku – Mansfield [1968];
 – innowacja to taka wartość kulturowa (materialna lub niematerialna), która w danych warun-

kach czasowych i przestrzennych jest traktowana przez ludzi jako nowa – Marczyk [1971];
 – innowacja to proces obejmujący wszelkie działania doprowadzające nowy produkt lub metodę 

wytwarzania do praktycznego zastosowania – Parker [1974];
 – innowacja to pierwsze handlowe wprowadzenie lub zastosowanie nowego produktu, procesu, 

systemu lub urządzenia – Freeman [1982];
 – innowacja to zmiana produktu lub procesu, nowe podejście do marketingu, nowe formy 

dystrybucji – Porter [1990];
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 – innowacje to specyficzne narzędzie przedsiębiorczości – działanie, które nadaje zasobom 
nowe możliwości tworzenia dóbr – Drucker [1992];

 – innowacja to koncepcja złożona, to proces, za pomocą którego nowe pomysły, przedmioty i 
praktyki są kreowane, rozwijane lub podlegają reinwencji – Rogers [1995];

 – innowacja to kompleks zjawisk procesów tworzących nowe wzorce technologii produkcji – 
Kukliński [2001];

 – pojęcie innowacyjności odnosi się do każdego dobra, które jest postrzegane przez kogoś jako 
nowe – Kotler [2002];

 – innowacje to kierowany wysiłek organizacji na rzecz opanowania nowych produktów i usług 
bądź też nowych zastosowań istniejących produktów i usług; innowacja jest również formą 
kontroli  w tym sensie, że pomaga organizacji dotrzymać kroku konkurencji – Griffin [2005];

 – innowacja to wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacznie ulepszo-
nego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub 
organizacji; istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki; wdrożenie nowego produktu 
(towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku, wdrożenie nowego procesu, nowych 
metod marketingowych lub nowej organizacji polega na ich zastosowaniu w bieżącym funk-
cjonowaniu przedsiębiorstwa – Oslo Manual [2005];

 – innowacja to ekonomiczne wykorzystanie nowego pomysłu – Black [2008], Ciok i Dobro-
wolska-Kaniewska [2009], Markowska [2012].
Jak wynika z przedstawionych definicji, istnieją rozbieżności dotyczące pojmowania innowacji. 

Jedni autorzy skłonni są uznawać za innowacje tylko pierwsze zastosowanie wynalazku, inni uważają, 
że każde kolejne zastosowanie nowego rozwiązania zasługuje na miano innowacji. Wydaje się, że drugie 
ujęcie problemu utożsamia pojęcie innowacji z innowacyjnością. Jeżeli przyjmiemy, że innowacyjność 
to zdolność do tworzenia i absorpcji innowacji [Kukliński 2001], to wówczas można postawić tezę, że 
innowacja to pierwsze zastosowanie danego wynalazku, każde kolejne jest przejawem innowacyjności.

W zbliżony sposób pojęcie innowacji definiuje się w innowatyce rolniczej. Nie należy jed-
nak zapominać o specyfice działalności w rolnictwie związanej z sezonowością i cyklicznością 
produkcji oraz zależnością wyników produkcyjno-ekonomicznych od uwarunkowań przyrodni-
czo-klimatycznych, a przy tym z niepewnościami wywoływanymi zmiennością rynków. Według 
Maziarza [1984] „innowacją rolniczą (nowością) może być wytwór (przedmiot materialny) lub 
zabieg technologiczny, a więc pewna czynność produkcyjna albo też jakaś idea, np. określony 
cykl gospodarczy, czy inna wartość –podniesienie prestiżu społecznego, dążenie jednostki do 
działania zespołowego itp.” [Maziarz 1977, s. 165]. Badacz wyróżnił innowacje rolnicze proste 
i złożone (kompleksowe). Te drugie polegają na przyjmowaniu określonego zestawu środków i 
czynności, są to np. kompleksowe technologie uprawy. Z kolei Ryznar [1995] uznał za innowacje 
rolnicze każdą nową ideę, koncepcję, służące usprawnieniu procesów produkcyjnych, zabiegów 
wokół gospodarstwa rolniczego i domowego oraz wszelkie urządzenia ułatwiające pracę lub 
zwiększające jej efektywność, a także każdy wytwór ludzkiej działalności, wzór postępowania 
lub wartość, które nie występowały wcześniej w danym gospodarstwie lub wsi.

W zależności od przyjętego kryterium innowacje można różnorodnie klasyfikować. Za kla-
syczny można uznać podział Schumpeterowski na innowacje produktowe, procesowe i organi-
zacyjne. Bierfelder wyodrębnia innowacje podstawowe (dokonujące przełomu) i usprawniające 
(usprawniają innowacje podstawowe). Bassant dzieli innowacje na rewolucyjne i ewolucyjne, a 
Christensen rozróżnia innowacje podtrzymujące i obalające [Markowska 2012]. Dla analizy obsza-
rów wiejskich ważny jest podział na innowacje kreatywne i imitujące oraz podażowe i popytowe.

Ważna jest próba określenia istoty zjawiska innowacji. Można spotkać w tym zakresie różne 
podejścia, które Grupp [1998] dzieli na trzy konfrontacyjne pary:
 – zmiany w modelu są egzogeniczne lub endogeniczne,
 – system ekonomiczny opisany jest poprzez stan równowagi lub procesy rozwojowe,
 – interakcje aktorów ekonomicznych są rozumiane w kategorii teorii decyzji racjonalnych lub 

jako samoregulujący się empiryczny proces uczenia się. 
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Istotę innowacyjności na obszarach wiejskich można sprowadzić do następujących stwierdzeń: 
zmiany mają charakter egzogeniczny, kluczowe znaczenia ma równowaga zapewniająca trwałość 
systemu, aktorzy w krótkim okresie czasu podejmują decyzje racjonalne.

Wyniki przeprowadzonych badań literaturowych i empirycznych pozwalają postawić tezę, 
że stan innowacyjności obszarów wiejskich jest rezultatem wzajemnego oddziaływania sektora 
publicznego, przedsiębiorców, konsumentów i rolników (tab. 1). To sprawia, że podejmując 
decyzję o wyborze rozwiązań innowacyjnych rolnicy stają przed dylematem dobro partykularne 
czy dobro obszaru, wzrost produktywności gospodarstwa czy rozwój zrównoważony.

Odnosząc się do wstępnych rozważań oraz biorąc pod uwagę założony cel, przeanalizowano 
wyniki badań dotyczących zagadnienia, prowadzonych w Instytucie Nauk Ekonomicznych i 
Społecznych (wcześniej – Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa) Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wrocławiu. Rezultaty tej analizy, dotyczącej innowacji przyjmowanych przez rolników 
Dolnego Śląska w latach 1995, 2001 i 2009 zestawiono w tabeli 2.

Porównując strukturę innowacji wdrożonych przez rolników w latach od 1995 do 2009 roku, można 
stwierdzić, że przed wejściem do Unii Europejskiej (UE) i w okresie przedakcesyjnym oraz już po 
2004 roku zdecydowaną preferencję miały innowacje w sferze procesów produkcyjnych (technolo-

Tabela 1. Oddziaływanie aktorów na innowacyjność obszarów wiejskich
Table 1. The influence of innovativeness actors on rural areas
Aktor/Actor Cel/Działania/Target/Action Wpływ na obszar 

wiejski/Impact on 
rural are

Państwo/sektor 
publiczny (neolibe- 
ralny paradygmat 
państwa)/State/
Public sector (neo- 
liberal paradigm of 
the State)

 – wzrost gospodarczy celem nadrzędnym/ economic growth 
overriding objective,
 – deregulacja rynku wzmacniająca podejście efektywnościowe/
strengthening market deregulation approach efficiency, 
 – preferencja innowacji technologicznych zwiększających 
produktywność/preference technological innovations that 
increase productivity wzrost wydajności 

(innowacje 
technologiczne),
koncentrację 
własności 
ziemi (sprzyja 
to innowacjom 
technologicznym)/
increase in 
productivity 
(technological 
innovation) 
the concentration 
of land ownership 
(conducive to 
technological 
innovation) 

Konsumenci/
Consumers

 – społeczeństwo masowej konsumpcji, oczekujące tanich 
standardowych produktów o porównywalnej jakości/ society 
of mass consumption, pending low-cost standard products of 
comparable quality

Przedsiębiorcy/
Businesses

 – przemysł przetwórczy (sieci handlowe), aby sprostać 
oczekiwaniom konsumentów potrzebuje dużej ilości produktów 
o porównywalnej jakości (standaryzacja produkcji rolniczej)/
processing industry (retailers) to meet the expectations of 
consumers requires a large quantity of products of comparable 
quality (standardization of agricultural production,
 – przemysł chemiczny potrzebuje rynku zbytu dla swoich 
produktów, promuje rolnictwo industrialne/The chemical industry 
needs to market for their products, promote industrial agriculture,
 – przemysł maszynowy – z uwagi na cenę sprzętu rolniczego oferta 
skierowana jest do dużych gospodarstw/ engineering - because 
of the price of agricultural equipment offer is addressed to large-
scale farms,
 – przedsiębiorcy, promując produkty, kształtują postawy 
konsumentów/entrepreneurs promoting products shaping 
consumer attitudes 

Rolnicy/
Farmers

 – rolnicy, aby sprostać oczekiwaniom kontrahentów, muszą 
zwiększyć produkcję/farmers to meet the expectations of 
contractors, must increase production

Źródło: opracowanie własne
Source: own calculations
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giczne). Obejmowały one przede wszystkim produkcję roślinną – działalność, cieszącą się większym 
zainteresowaniem rolników niż bardziej absorbująca czasowo, kapitałochłonna, wymagająca większych 
nakładów pracy i o mniejszej opłacalności produkcja zwierzęca. Udział innowacji dotyczących pro-
dukcji i technologii w strukturze wszystkich przyjętych innowacji ulegał systematycznemu obniżaniu 
się na korzyść innowacji ekonomiczno-organizacyjnych (zmiany w strukturze gruntów, zasiewów i w 
płodozmianie, zmiany w strukturze organizacji produkcji zwierzęcej, wprowadzanie rachunkowości, 
kontrola i obniżanie kosztów produkcji, skorzystanie z finansowania zewnętrznego). Spośród ogółu 
przyjętych innowacji niewielki udział miały te, które przyczyniały się do ochrony środowiska natural-
nego (biologiczne metody ochrony roślin, uprawy biodynamiczne, budowa kanalizacji, podłączenie 
wodociągów, gazu) – wystąpiły w roku 2001 (2,9%) oraz w 2009 roku (6,6%).

Oznacza to zasadniczo utrzymywanie się ekonomicznych motywów innowacyjnych wśród 
badanych rolników, czyli ich nastawienia na działania wyzwalające wzrost produktywności czyn-
ników produkcji. Po części świadczy to jednak również o wymienianych w innowatyce rolniczej 
[Przychodzeń 1991] motywach ergonomicznych przyjmowania innowacji (ułatwienie prac, eli-
minowanie wysiłku oraz prac uciążliwych i niebezpiecznych) i społecznych (realizacja ambicji 
zawodowych, chęć podniesienia prestiżu, pragnienie samorealizacji, obawy o przyszłość). Należy 
stwierdzić, że działania innowacyjne badanych rolników sprzyjając w głównej mierze osiąganiu 
ładu ekonomicznego na obszarach wiejskich, jedynie w ograniczonym zakresie pokrywały się z 
koncepcją zrównoważonego rozwoju, a jego istotą, jak zauważa Żmija [2014], jest: „zapewnienie 
trwałej poprawy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez kształtowanie właści-
wych proporcji pomiędzy trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym” 
[Żmija 2004, s. 150].

Podsumowanie i wnioski
1. Obszary wiejskie muszą się rozwijać, jednak rozwój ten powinien uwzględniać specyficzne 

cechy tych obszarów, takie jak: tożsamość i wartość życia wiejskiego. Reasumując, adekwat-
nym modelem rozwoju jest zrównoważony rozwój. 

Tabela 2. Struktura innowacji przyjętych w gospodarstwach w 2009 roku
Table 2. The structure of innovations adopted on farms in 2009 
Wyszczególnienie/Specification Struktura/Structure [%]

1995*

(n = 300)
2001**

(n = 52)
2009***

(n = 200)
Innowacje w sferze procesów produkcyjnych, technologiczne, w tym/
Innovations in the field of production processes, technology, including:

 – produkcja roślinna/crop production 
 – produkcja zwierzęca/animal production 
 – mechanizacja prac/mechanization 
 – budownictwo/construction 

72,4
39,0
7,3

11,3
14,8

65,1
41,3
7,4

10,4
6,0

60,4
35,1
12,4
3,0
9,9

Innowacje ekonomiczne i organizacyjne/Economic and organizational 
innovations 

9,7 14,3 30,6

Innowacje marketingowe/Marketing innovations - - 4,1
Innowacje w gospodarstwie domowym/Innovations in the household 17,9 20,6 4,9
Razem/Total 100 100 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie: * wyniki grantu KBN nr PB 062053940S [Oszmiańska 1996],  
** [Kalinowski 2009], *** wyniki projektu badawczego MNiSW pt. „Znaczenie służb doradczych w 
przemianach gospodarstw rolnych po roku 2004” nr N N112237835
Source: own calculations based on: * the results of KBN grant No. PB 062053940S [Oszmiańska 1996],  
** [Kalinowski 2009], *** the results of the research project MSHE „Znaczenie służb doradczych w przemianach 
gospodarstw rolnych po roku 2004” No. N N112237835
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2.  Model ten wymaga podjęcia działań innowacyjnych na obszarach wiejskich. Innowacyjność 
jest explicite warunkiem zrównoważonego rozwoju. Jednak wdrażane innowacje nie mogą 
być wartością samą w sobie, a powinny służyć nadrzędnemu celowi, którym jest trwałość 
systemu zapewniona przez zrównoważony rozwój. 

3. Innowacje powinny służyć budowie trwałego rynku opartego na relacji pomiędzy rolnikami 
a odbiorcami. Obecnie dominuje przyjmowanie innowacji sprzyjających wzrostowi produk-
tywności czynników produkcji, co jest korzystne dla wzrostu gospodarczego danego obszaru, 
ale nie zawsze musi być korzystne dla długookresowego rozwoju rozumianego w kontekście 
budowania ładów ekonomicznego, społecznego i środowiskowego.

4. Jak wynika z badań empirycznych w strukturze innowacji przyjmowanych przez badanych 
rolników, w zdecydowanej przewadze znalazły się innowacje sfery procesów produkcyjnych 
(technologiczne), w tym zwłaszcza dotyczące produkcji roślinnej. Ich udział w ciągu 14 ana-
lizowanych lat obniżył się z 72 do 60% na rzecz innowacji ekonomiczno-organizacyjnych, 
do wdrażania których motywują rolników przede wszystkim powody ekonomiczne związane 
z koniecznością sprostania zmieniającym się uwarunkowaniom zewnętrznym.

5. Działania innowacyjne badanych rolników w okresie od 1995 do 2009 roku nastawione były 
na wzrost produktywności czynników produkcji, wpisując się w ograniczonym wciąż zakresie 
w koncepcję rozwoju zrównoważonego, przede wszystkim w aspekcie osiągania ładu ekono-
micznego i niewielkim środowiskowego.
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Summary
In the twentieth century. Rural areas in Poland twice underwent system transformation, which led to the 

interruption of natural path of their development. The necessity was the choice of a new development model, 
which became sustainable development. However, this requires the development of innovative activities, while 
innovation should serve the sustainability of the system. This issue has become the subject of this study. This 
article attempts to answer the question whether assimilated innovations in rural areas conducive to sustainable 
development, or rather served to enhance the productivity of factors of production? The literature studies and the 
empirical studies lead to the conclusion that the current, the specificity of relationships with the surrounding rural 
areas makes, that innovation served mainly increase in productivity and did not serve sustainable development.
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