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Typologia systemów gospodarowania w rolnictwie jako przyk ad 
stosowania zasady good governance w rozwoju obszarów ONW 

Typology of farming systems as a tool for implementation of the 
good governance rule in less favoured areas development  

Synopsis. W pracy przedstawiono uzasadnienie stosowania zasad dobrego rz dzenia w polityce 

rozwoju obszarów wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania w rolnictwie (ONW). W 

celu usprawnienia i poprawy skuteczno ci zarz dzania rozwojem obszarów ONW, które s  

postrzegane jako ,,wymagaj ce” w sferze rozpoznawania i planowania rozwoju, zaproponowano 

wykorzystanie typologii systemów gospodarowania w rolnictwie. Takie podej cie do zarz dzania 

rozwojem ONW pozwala na elastyczne stosowanie i bardziej efektywne wykorzystanie instrumentów 

wsparcia kierowanych na te tereny. To mo e przyczyni  si  do mo liwie skutecznego rozwi zywania 

zró nicowanych problemów rozwojowych na ONW, jak równie  do wdra ania powszechnie 

akceptowanego europejskiego podej cia do rozwoju wsi i rolnictwa, jakim jest paradygmat 

zrównowa onego i wielofunkcyjnego rozwoju.  

S owa kluczowe: good governance. ONW, obszary wiejskie, rozwój zrównowa ony. 

Abstract. A justification of using the good governance rule in the policy of less favoured areas 

(LFAs) development was presented. Using typology of farming systems for increasing efficiency of 

public governance in the LFAs development was discussed. This approach allows a flexible 

implementation of different measures applied in these very diverse areas. Then, public measures and 

instruments could be more effectively utilized and natural, social and economic problems occurring in 

LFAs can be solved in a shorter period of time. Also, the European paradigm of rural areas sustainable 

development involving multifunctionality and diversification of agriculture can be implemented more 

effectively.  

Key words: good governance, LFA, rural area, sustainable development. 

Wst p 

rodowiskowe oraz spo eczno-ekonomiczne niedobory, wyst puj ce na obszarach 

wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania w rolnictwie (ONW), nie tylko 

utrudniaj  prowadzenie na nich dzia alno ci rolniczej, ale równie  znacz co ograniczaj  ich 

rozwój spo eczno-gospodarczy.  

Dotychczasowe polityki wdra ania idei rozwoju obszarów ONW, obejmuj ce 

okre lanie, programowanie i wdra anie konkretnych strategii rozwoju, polega y na 

uogólnianiu wyst puj cych na nich niedostatków, co nie stanowi o dobrej podstawy do 

opracowania wobec nich efektywnej polityki prorozwojowej w ramach zasad i form 

zarz dzania publicznego na ró nych poziomach wdra ania tej polityki.  
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 Badania prowadzone na obszarach nizinnych ONW wskazuj , e w obr bie ich 

poszczególnych typów wyst puje bardzo du e zró nicowania posiadanych zasobów (ONW 

I, ONW II) [Roszkowska-M dra i in. 2006]. Zatem ograniczanie si  wy cznie do 

kryteriów delimitacji obszarów ONW, przy podejmowaniu dzia a  prorozwojowych na 

tych obszarach, nie stanowi dobrej podstawy do tworzenia i realizowania strategii ich 

zrównowa onego rozwoju, która jest konstytucyjn  norm  rozwoju Polski, obowi zuj c  

we wszystkich obszarach gospodarki.  

Du e zró nicowanie obszarów nizinnych ONW pod wzgl dem przyrodniczym, 

spo ecznym i ekonomicznym, obejmuj ce g ównie stosowane systemy gospodarowania, 

sposoby zarobkowania i strategie ycia ludno ci je zamieszkuj cej, wymaga prowadzenia 

wobec nich niezwykle wymagaj cej polityki prorozwojowej. Wydaje si , e powinna ona 

uwzgl dnia  znaczne rozmiary i silne zró nicowanie wyst puj cych na nich problemów 

rozwojowych, które wymagaj  kierowania szerokiego zakresu instrumentów wsparcia, 

dost pnych w ramach wspó cze nie prowadzonych polityk gospodarczych, oraz 

wspó decydowania i akceptacji lokalnych spo eczno ci w wyznaczaniu dla nich 

priorytetowych kierunków rozwoju. 

Cele i metody bada  

Celem pracy jest przedstawienie teoretycznych podstaw uzasadniaj cych potrzeb  

wspierania obszarów wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) oraz 

wykazanie s uszno ci przestrzegania w polityce wspierania ich rozwoju zasady good 

governance. W celu  usprawnienia i poprawy skuteczno ci zarz dzania rozwojem obszarów 

ONW, zaproponowano wykorzystanie typologii systemów gospodarowania w rolnictwie, 

która pozwoli na efektywne wdra anie nowego europejskiego modelu rolnictwa na 

obszarach ONW. W pracy wykorzystano przede wszystkim metod  analizy opisowej.  

Good governance w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania 

Potrzeba wspierania obszarów ONW znajduje swoje uzasadnienie przede wszystkim w 

teoriach renty gruntowej, której waloryzacja mo e by  wykorzystana w polityce wspierania 

i rozwoju tych terenów. Zmniejszona renta gruntowa na obszarach ONW jest pierwotnym 

powodem niedorozwoju spo eczno-gospodarczego tych obszarów i stanowi przyczyn  

splotu procesu wyst puj cych na nich ogranicze  rozwojowych. Uzasadnienie dla ich 

wspierania mo na równie  dostrzec w teoriach i koncepcjach rozwoju regionalnego i 

lokalnego, jak i we wspó cze nie propagowanym modelu zrównowa onego europejskiego 

rolnictwa i obszarów wiejskich, realizowanym g ównie w ramach koncepcji rozwoju 

wielofunkcyjnego.  

 W warunkach gospodarki otwartej, rosn cy popyt na produkty rolne jest zaspokajany 

przez konkurencj  zewn trzn , posiadaj c  zdolno ci do ta szej produkcji. W 

konsekwencji tego, rolnictwo o gorszych warunkach naturalnych  jest spychane  na 

margines aktywno ci produkcyjnej, co skutkuje mniejszymi dochodami ludno ci rolniczej, 

odchodzeniem jej z rolnictwa do innych pozarolniczych dzia alno ci, cz sto oddalonych od 
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miejsca ich zamieszkania, wyludnianiem i zubo eniem tych terenów oraz degradacj  

rodowiska naturalnego, krajobrazu, zaniku tradycji i to samo ci kulturowej [Sobiecki 

2007].   

Podtrzymywanie rolnictwa na ONW, ze wzgl du na wytwarzanie na nich wielu warto ci 

(przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych, rekreacyjnych), jest niezwykle wa ne dla 

ca ego spo ecze stwa. Fakt ten stanowi mocn  podstaw  legitymizacji wsparcia dla 

rolnictwa na tych obszarach, zarówno wobec w asnego spo ecze stwa, jak i na forum WTO, 

gdzie instrument ONW zaliczono do tzw. „koszyka zielonego” (ang. green box) [Wilkin 2006].  

Zmiany, jakim podlega Wspólna Polityka Rolna, wyra nie wskazuj , e ukierunkowuje 

si  ona na wielofunkcyjny rozwój, który jest najodpowiedniejszym sposobem wype niania 

rozwoju zrównowa onego, w którym uwzgl dnia si , oprócz funkcji ekonomicznej, tak e inne 

funkcje, tj. ekologiczn , spo eczn  i kulturow , obejmuj ce postulaty maj ce na celu ochron  

przyrody, wiejskiego krajobrazu, tradycyjnego sposobu ycia oraz realizacj  zasad 

rolnictwa zrównowa onego i ochron  bioró norodno ci w produkcji rolnej, przy 

jednoczesnym generowaniu miejsc pracy. W warunkach polskiej wsi wydaje si  by  

po dane tworzenie i wdra anie pe nej formu y wielofunkcyjnego rozwoju, w której 

podobne znaczenie przyznaje si  ka dej z pi ciu funkcji rolnictwa w koncepcji jego 

wielofunkcyjno ci. Tak  propozycj , traktowania wielofunkcyjno ci i dostosowania strategii 

jej wdra ania do terytorialnego zró nicowania obszarów wiejskich, uzasadnia aktualna 

rzeczywisto  polskiej wsi i rolnictwa [Wilkin 2008; Roszkowska-M dra 2009]. 

Wielofunkcyjny rozwój obszarów ONW mo e by  szans  dla gospodarstw rolnych 

tam po o onych na uzyskiwanie porównywalnych dochodów, jak na obszarach poza ONW. 

Mo e on tak e stwarza  mo liwo ci uzyskiwania porównywalnych lub niejednokrotnie 

wi kszych rent gruntowych, czyni c ziemie ma o urodzajne bardziej atrakcyjnymi 

i pozwalaj c na osi ganie z nich dochodów porównywalnych do uzyskiwanych na 

obszarach wysoko urodzajnych.  

Szans na efektywny rozwój obszarów ONW nale y upatrywa  w dobrym zarz dzaniu 

ich rozwojem, polegaj cym na tworzeniu dogodnych warunków do realizacji, przez 

popraw  przejrzysto ci funkcjonowania w adz oraz w czanie obywateli w funkcjonowanie 

pa stwa, rozwoju gospodarczego oraz demokratyzacji. Ponadto na sprzyjaniu powstawaniu 

przyjaznych warunków dla rozwoju spo ecze stwa obywatelskiego oraz przedsi biorczo ci, 

a zatem i wdra aniu powszechnie akceptowanego europejskiego podej cia do rozwoju wsi i 

rolnictwa, jakim jest zrównowa ony i wielofunkcyjny rozwój. 

Dzia ania te s  szczególnie wa ne w odniesieniu do obszarów wiejskich o 

niekorzystnych warunkach do prowadzenia dzia alno ci rolniczej, które nie s  w stanie, bez 

pomocy zewn trznej, wydoby  si  z niekorzystnej sytuacji, w jakiej si  znalaz y. Cechuje 

je niedorozwój instytucjonalny, ma a sprawno  instytucji i w adzy publicznej oraz 

bierno , a nawet apatia spo eczna. Sytuacja taka cz sto mo e by  spowodowana 

niekorzystnym uk adem uwarunkowa  endogenicznych, ale równie  mo e wynika  z 

przes anek egzogenicznych i mie  charakter polityczny [Musia  2009].  

Od lat dziewi dziesi tych minionego wieku obserwuje si  wzrost zainteresowania 

koncepcj  dobrego rz dzenia ,,good governance”, któr  Bank wiatowy definiuje jako 

zdrowe zarz dzanie rozwojem, które wymaga ustanowienia norm i instytucji s u cych 

podejmowaniu decyzji, wymuszaj ce odpowiedzialno  trzymaj cych w adz  za jej 

sprawowanie [Miku owski 2005].  Wzrost zainteresowania wdra aniem tej koncepcji do 

praktyki gospodarczej wynika z tocz cych si  dyskusji nad rol , jak  pe ni pa stwo w 

warunkach globalizacji i integracji europejskiej, z dostrzegania znaczenia sposobu 
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rz dzenia i funkcjonowania sfery publicznej dla konkurencyjno ci gospodarki oraz z 

konieczno ci poprawy efektywno ci wykorzystania rodków publicznych.  

,,Good governance” obejmuje swoim zainteresowaniem dzia ania wspieraj ce 

[Koncepcja… 2008]: 

 efektywno  dzia a  rz dów, tworzenie warunków zapewniaj cych realizacj  

zrównowa onego rozwoju (podnoszenie dobrobytu spo ecznego, tworzenie 

równych szans dla wszystkich obywateli, d enie do zapewnienia podstawowych 

us ug spo ecznych),  

 rozwój gospodarki, prowadzenie wysokiej jako ci polityk gospodarczych, 

gwarantuj cych funkcjonowanie wolnego rynku, stabilno ci makroekonomicznej, 

wzrostu gospodarczego (przestrzeganie i egzekwowanie praw w asno ci, regulacje 

prawne, otwarto  na zagranicznych inwestorów, efektywny system podatkowy, 

liberalizacja handlu),  

 demokratyzacj , w czanie spo ecze stwa w sprawowanie w adzy publicznej, w 

ramach wzajemnych relacji z rz dem i administracj , na wszystkich g ównych 

etapach realizacji polityk publicznych (programowanie, implementacja, 

monitoring), przy przestrzeganiu szeroko rozumianej demokratyzacji zarz dzania.  

Najogólniej, dzia ania w ramach ,,good governance” polegaj  na wyznaczaniu, z 

punktu widzenia po danego celu, sposobów i kierunków, jakie powinny by  spe nione w 

sposobie podejmowania decyzji i sprawowaniu w adzy [Rudolf 2010]. U podstaw tej 

koncepcji le y ograniczanie roli rz du (pa stwa) tylko do funkcji i sfer dzia ania, których 

nie mo e zrealizowa  rynek i podmioty prywatne, zwi kszenie skuteczno ci i efektywno ci 

dzia a  organów pa stwowych i instytucji publicznych, tworzenie ,,dobrych instytucji”, 

poszerzenie mo liwo ci dla ,,samoorganizuj cego si  spo ecze stwa” i wolnego rynku, 

budowanie dwustronnego zaufania mi dzy rz dem (w adz  pa stwow ) a spo ecze stwem, 

wszechstronne sprzyjanie dzia aniom przyczyniaj cym si  do rozwoju spo eczno-

gospodarczego, wykazywanie troski o najs abszych cz onków spo ecze stwa [Badania… 

2008]. Najogólniej rzecz ujmuj c, stosowanie w praktyce gospodarczej zasad dobrego 

rz dzenia ogranicza niedoskona o ci rynku i rz du i przyczynia si  do przyspieszenia 

rozwoju spo eczno-gospodarczego.  

Dotychczasowe podej cie do zarz dzania rozwojem obszarów ONW 

Wspó czesne polityki zarz dzania rozwojem obszarów ONW, obejmuj ce okre lenie 

i programowanie g ównych (priorytetowych) kierunków i strategii rozwoju tych obszarów, 

oraz ró ne formy interwencjonizmu pa stwowego i samorz dowego, sprzyjaj ce realizacji 

nakre lonych celów, s  cz sto oparte na za o eniu, e obszary ONW cechuj  si  relatywnie 

ekonomicznym niedorozwojem i niskimi dochodami ludno ci, za  zjawiska te wyst puj  

generalnie, w podobnym nat eniu, na rozpatrywanych obszarach w danym kraju [Dax 

i Hellegers 2000; Hodge i Monk 2004; van Keulen 2006; Ruben i in. 2007]. Takie 

uogólnienie nie stanowi dobrej podstawy do opracowania efektywnej prorozwojowej 

polityki wspierania ONW w ramach zasad i form zarz dzania publicznego na ró nych 

poziomach administracyjnych. Wynika to z du ego zró nicowania tych obszarów pod 

wzgl dem zasobów przyrodniczych i spo ecznych oraz sytuacji ekonomicznej, obejmuj cej 

dost p do rynków i instytucji, a tak e dzia alno  gospodarcz  w rolnictwie i poza nim, po-
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ziom dochodów i warunki ycia ludno ci rolniczej [Rosner 1999;  Roszkowska-M dra i in. 

2006; van Keulen 2006].  

Niedocenianie w polityce gospodarczej wspomnianej, ró norodno ci obszarów ONW 

na wiecie (g ównie w krajach rozwijaj cych si ) by o wa n  przyczyn  niepowodze  

wielu dotychczasowych, bardzo drogich i zaanga owanych, programów pomocowych 

[Dixon i in. 2001; Ruben i Pender 2004; van Keulen 2006; Ruben i in. 2007].  

Przyk adem mog  by  programy pomocy kierowane przez Bank wiatowy dla krajów 

rozwijaj cych si . Obejmowa y one mi dzy innymi rolnictwo, ochron  zdrowia, transport i 

infrastruktur . W sektorze rolniczym uwzgl dniono doradztwo rolnicze, kredyty, rozwój 

bada  naukowych, zaopatrzenie w rodki produkcji, organizacj  zbytu produktów rolnych 

itp. Jednak e programy te okaza y si  nie tylko niezwykle drogie, ale tak e i zawodne z 

powodu du ego zró nicowania gospodarstw wiejskich, nadmiernej centralizacji i 

odgórnych form zarz dzania, braku zaanga owania ze strony mieszka ców w ich 

realizacj . W konsekwencji zosta y uznane za nieudane podej cie rozwojowe.  

Natomiast dzia ania o charakterze zintegrowanym, realizowane w latach 

osiemdziesi tych minionego wieku na obszarach wiejskich uznanych za problemowe w 

sze ciu krajach cz onkowskich Unii Europejskiej, zako czy y si  sukcesem. Dzia ania te 

dotyczy y wdra ania ró nych form przedsi biorczo ci na wsi i racjonalnego zarz dzania 

u ytkowaniem ziemi. Sukces ten wyra ony zosta  wzrostem aktywno ci gospodarczej i 

zatrudnienia oraz racjonalno ci gospodarowania ziemi . Nale y go przypisa  dobremu 

dostosowaniu programów do specyfiki obszarów, na które by y kierowane, oraz trafnemu 

w czaniu spo eczno ci lokalnych w opracowywanie poszczególnych programów 

[Adamowicz 2005].  

Propozycja wykorzystania typologii systemów gospodarowania w 
rolnictwie w rozwoju obszarów ONW 

Jednakowa (nieelastyczna) polityka prorozwojowa dla ONW w danym kraju lub 

du ym regionie nie jest zwykle efektywna, poniewa  nie bierze pod uwag  swoisto ci 

przestrzennych warunków przyrodniczych i spo ecznych oraz sytuacji ekonomicznej 

rolnictwa i obszarów wiejskich [Hodge i Monk 2004; Dax 2005; van Keulen 2006; 

Bertaglia i in. 2007; Kutkowska 2007]. Zatem wydaje si , e znacznie bardziej skuteczna 

mo e by  polityka prorozwojowa wobec ONW dostosowana elastycznie do ich 

zró nicowanej rzeczywisto ci. Takie podej cie do rozwoju pozwoli na wybór kierunków i 

strategii  rozwoju odpowiadaj cych dobrze na lokalne potrzeby ludno ci oraz na efektywne i 

zrównowa one gospodarowanie zasobami w konkretnych okoliczno ciach spo ecznych i 

ekonomicznych. Do jego realizacji mo e by  przydatne wykorzystanie koncepcji systemów 

gospodarowania w rolnictwie. System gospodarowania w rolnictwie (ang. farming system) w 

sensie ekonomiczno-rolniczym jest holistycznym opisem gospodarstwa rolnego pod wzgl dem 

wykorzystania ziemi do produkcji ro linnej i zwierz cej, rodzaju pozarolniczej dzia alno ci 

gospodarczej oraz poziomu dochodów i ycia rolnika wraz z jego rodzin , a tak e rodowiska 

przyrodniczego, spo ecznego, ekonomicznego, infrastrukturalnego i instytucjonalnego, które 

warunkuj  wymienione rodzaje dzia alno ci gospodarczej [Hodge i Monk 2004; Bertaglia i in. 

2007]. Ocena istniej cego zró nicowania obszarów ONW pod wzgl dem systemu 

gospodarowania w rolnictwie oraz wydzielenie najwa niejszych typów tych systemów 

(dokonanie ich typologii) na poziomie gospodarstw lub gmin daje podstaw  do opracowywania 
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oraz skutecznego promowania i wdra ania najbardziej adekwatnych kierunków dalszego 

rozwoju obszarów ONW.   

Takie podej cie do  zarz dzania rozwojem obszarów wiejskich, szczególnie obszarów 

ONW, b d cych najbardziej wymagaj c  cz ci  obszarów wiejskich wobec polityki 

prorozwojowej, jest przejawem ca o ciowego, czyli holistycznego spojrzenia na 

zró nicowanie przestrzeni geograficznej i zjawisk przyrodniczych oraz spo eczno-

ekonomicznych, daj c mo liwo ci prowadzenia wobec nich wysokiej jako ci polityk 

gospodarczych, sprzyjaj cych realizacji zrównowa onego rozwoju.    

Wyst puj ce na danym obszarze wiejskim typy systemów gospodarowania w 

rolnictwie wyró nia si  na podstawie klasyfikacji gospodarstw lub jednostek 

administracyjnych (g ównie gmin) na grupy jednorodne pod wzgl dem wielu zmiennych, 

charakteryzuj cych kompleksowo systemy gospodarowania. Przyjmuje si , e ka da 

wydzielona pod wzgl dem wielu cech jednorodna grupa gospodarstw lub jednostek 

obszarowych jest oznak  istnienia populacji podmiotów gospodarczych (gospodarstw lub 

jednostek obszarowych), funkcjonuj cych wed ug pewnego typu systemu gospodarowania, 

okre lonego na podstawie rednich poziomów najwa niejszych zmiennych, 

charakteryzuj cych te systemy w gospodarstwach na rozpatrywanym obszarze wiejskim. 

Dane odno nie wyró nianych zmiennych na poziomie jednostek administracyjnych 

(g ównie gmin) mog  pochodzi  z powszechnych spisów rolnych oraz z ró nych systemów 

informacji, g ównie GIS i jego modyfikacji. W przypadku klasyfikacji gospodarstw rolnych 

dane te powinny by  pozyskiwane na podstawie przeprowadzanych bada  ankietowych.  

Rzeczowy charakter wyró nionych typów systemów gospodarowania w rolnictwie i 

ich nazewnictwo okre la si  na podstawie redniego poziomu analizowanych zmiennych w 

danej grupie. Nazwy systemów gospodarowania rolniczego nie s  okre lone w formie 

standardowej (jak systemy rolnicze), jednak cz sto wywodz  swoje nazewnictwo od nazw 

systemów rolniczych, zasobów przyrodniczych i spo eczno-ekonomicznych, od 

dominuj cego rodzaju i struktury dzia alno ci rolniczej oraz od rodzaju dzia alno ci 

pozarolniczej prowadzonej przez ludno  rolnicz  [Dixon i in. 2001; Ruben i in. 2007; Ruiz 

i in. 2008]. W klasyfikacji gospodarstw lub jednostek przestrzennych na grupy 

wielowymiarowo jednorodne (jednorodne jednocze nie pod wzgl dem wszystkich 

badanych zmiennych), s u cej do przeprowadzenia typologii systemów gospodarowania w 

rolnictwie oraz do oceny uwarunkowania i wzajemnych relacji mi dzy wyró nionymi 

typami tych systemów, stosuje si  statystyczne metody wielozmienne, zw aszcza analiz  

sk adowych g ównych i analiz  skupie  [Filipiak i Wilkos 1998; Dixon i in. 2001; lusarz 

2005; Ruiz i in. 2008].  

Wyniki klasyfikacji (typologii) systemów gospodarowania w rolnictwie mog  by  

wykorzystywane do wyboru adekwatnych, w stosunku do istniej cej rzeczywisto ci, 

kierunków rozwoju obszarów wiejskich, stanowi c podstaw  do mo liwie skutecznego 

wdra ania post pu gospodarczego, zgodnie z paradygmatem zrównowa onego rozwoju 

rolnictwa i obszarów wiejskich i do poprawy spójno ci spo eczno-ekonomicznej obszarów 

ONW z obszarami o korzystniejszych uwarunkowaniach rozwojowych. Wybór ten mo e 

by  dokonywany przez administracj  pa stwow  i pozarz dow , samorz dy terytorialne, 

organizacje zawodowe, s u by doradztwa fachowego oraz samych rolników. Podej cie to 

pozwala na  elastyczne zarz dzanie i efektywne, zgodne z rzeczywistymi potrzebami, 

projektowanie instrumentów wspieraj cych te obszary, umo liwiaj c efektywne wdra anie 

zrównowa onego rozwoju rolnictwa i unijnej polityki wspierania obszarów ONW 

[Roszkowska-M dra 2010]. 
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Podsumowanie 

 Obszary wiejskie ONW, ze wzgl du na du e zró nicowanie zasobów w obr bie ich 

poszczególnych typów na nizinnych ONW (ONW I, ONW II), postrzegane s  jako 

,,wymagaj ce” nie tylko w  sferze ich rozpoznania, ale równie  w planowaniu ich rozwoju. 

Zaproponowana w pracy koncepcja wydzielania typów systemu gospodarowania w 

rolnictwie na obszarach ONW pozwala na wykorzystanie jej do wi kszego uelastycznienia 

polityki wobec nich, a zw aszcza na jej stosowanie na poziomie lokalnym, zgodnie z ich 

ró norodn  rzeczywisto ci  przyrodnicz  i spo eczno-ekonomiczn . Koncepcja ta mo e 

by  wykorzystywana do realizacji strategii zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich 

ONW o podobnej specyfice (systemach gospodarowania w rolnictwie). Wspó dzia anie 

gmin o podobnych problemach rozwojowych mo e im u atwia  dost p do rodków 

unijnych oraz dotacji celowych na realizacj  zada  o znaczeniu ponadlokalnym, które 

mog  stanowi  wa ny instrument finansowy, wspieraj cy procesy inwestycyjne i rozwój 

tych gmin. Koncepcja ta umo liwia realizacj  nowego podej cia do rozwoju wsi i 

rolnictwa, które jest nierozerwalnie zwi zane z ewolucj  Wspólnej Polityki Rolnej. 

Podej cie to postuluje odej cie od odgórnego sterowania polityk  na rzecz dzia a  

oddolnych, wed ug koncepcji rozwoju endogennego i lokalnego, oraz powstawanie nowych 

instytucji ró nego szczebla, wspieraj cych nowy model rozwoju wsi. Typologia systemów 

gospodarowania w rolnictwie mo e by  pomocna do opracowania mo liwie najlepszych 

kierunków i strategii rozwoju oraz wymaganego interwencjonizmu pa stwowego i 

lokalnego, a szczególnie do poprawy efektywno ci zarz dzania i ró nych form wsparcia 

finansowego i doradczego ze strony w adz lokalnych i samorz dowych oraz organizacji 

spo ecznych i zawodowych.  
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