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Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości słabo rozwiniętych 
obszarów wiejskich

Streszczenie

Celem opracowania jest próba ukazania wpływu i znaczenia innowacji dla roz-
woju przedsiębiorczości na wsi w skali lokalnej. Pozyskiwanie i wprowadzanie im-
pulsów innowacyjności wpływa na dynamiczny rozwój nowoczesnych procesów 
i produktów, co skutkuje wzrostem poziomu lokalnej przedsiębiorczości. Jest to 
tym istotniejsze, że przedsiębiorczość na wsi nie tylko skupia się na poprawie ofer-
ty produktów, wykorzystaniu lokalnych możliwości czy tworzeniu miejsc pracy, ale 
również rzutuje na społeczeństwo i wpływa na rozwiązywanie lokalnych proble-
mów. Zatem idea innowacyjności i animacji innowacyjnego rozwoju przedsiębior-
czości winna być jednym z priorytetów dla przedsiębiorców na terenach wiejskich, 
ponieważ takie innowacyjne, endogeniczne zmiany stymulujące przedsiębiorczość 
poprawiają poziom działalności gospodarczej i sprzyjają zmniejszaniu istniejących 
nierówności społecznych.

Słowa kluczowe: innowacje, przedsiębiorczość, tereny wiejskie, obszary słabo roz-
winięte.

Kody JEL: O18, O31, R11

Wstęp

Wiele obszarów wiejskich charakteryzuje słabość gospodarcza wynikająca z niskiego 
poziomu rozwoju, zazwyczaj związanego z zależnością gospodarczą, a także oddaleniem od 
dynamiczniej rozwijających się ośrodków centralnych. Towarzyszy temu migracja ludności 
oraz relatywna słabość warunków życia człowieka, a także niski poziom lokalnych inicja-
tyw. Pokonanie tych destabilizujących tendencji w rozwoju obszarów wiejskich wymaga 
wzrostu ich produktywności. Zmniejszające się w wyniku zmian strukturalnych możliwości 
zatrudnienia w branżach tradycyjnych (głównie rolnictwie) skłaniają do podjęcia kroków 
w celu poprawy aktywności gospodarczej generującej potencjał zatrudnienia w innych sek-
torach. 

Stąd newralgicznym zadaniem dla rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych 
terytoriów wiejskich staje się stymulowanie przedsiębiorczości bazując na innowacyjnym 
charakterze jej rozwoju. Rozwój obszarów wiejskich jest obecnie bardziej niż kiedykolwiek 
związany z przedsiębiorczością. Wynika to z nieuchronności przemian gospodarczych, które 
muszą nastąpić, jeżeli słabo rozwinięte obecnie obszary wiejskie mają przetrwać. Związana 
z tym konieczność przeobrażenia i przewartościowania postaw podmiotów rynkowych 
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skłania do przemian opartych na aktywnym podejściu, wprowadzaniu innowacyjnych form 
działalności gospodarczej na wsi. Potencjał tych obszarów wymaga wzmocnienia dodatko-
wymi atutami mogącymi przyspieszyć proces rozwoju. Taki podstawowy atut dla ich roz-
woju stanowi innowacyjność. 

Innowacje są uważane za główny środek radzenia sobie z wyzwaniami rozwoju gospo-
darczego, a także ochrony środowiska. Przez tworzenie nowych wartości i w konsekwencji 
powstawania nowych rynków kreują możliwości rozwojowe, potęgują efektywność działań, 
stymulują proprzedsiębiorcze postawy, co owocuje nowymi możliwościami gospodarczymi, 
wzrostem liczby miejsc pracy i zwiększeniem konkurencyjności. Wartości, które ze sobą 
przynoszą są więc szczególnie cenne dla obszarów słabo rozwiniętych. 

Na konieczność rozwijania innowacyjności w układach jednostek przestrzennych wska-
zywano już wcześniej (Porter 2003; Moualert, Sekia 2003), podkreślano także jej znaczenie 
dla obszarów wiejskich (Grosse 2007; Kłodziński 2010; Wilkin 2011). Uwagę zwracano 
przy tym zwłaszcza na potrzebę innowacyjnych rozwiązań opartych na bazie wzbogaca-
nia struktury gospodarczej wsi i wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (Kruger, Walther 
2005; Kłodziński 2015; Wilkin 2011).

Celem opracowania jest ukazanie wyzwań i możliwości rozwijania innowacyjnych 
aspektów przedsiębiorczości w słabo rozwiniętych wiejskich jednostkach terytorialnych 
i ich spożytkowania dla tworzenia potencjału gospodarczego wsi. W artykule wykorzysta-
no metodę porównawczą przeprowadzoną na podstawie studiów literatury przedmiotu oraz 
analizę informacji pozyskanych z źródeł internetowych. 

Rozwój gospodarczy peryferyjnych obszarów wiejskich

Zachodzące przemiany gospodarcze, obok wielu pozytywnych efektów, przynoszą rów-
nież problemy obciążające gospodarkę wsi i jej zdolności rozwojowe. Ujemne skutki mają 
zarówno wymiar ekonomiczny, jak i społeczny. Przejawiają się relatywnie słabym rozwojem 
poważnej części obszarów wiejskich i związanymi z nim negatywnymi symptomami egzy-
stencji ich mieszkańców. Obszary wiejskie borykają się z takimi problemami, jak: brak moż-
liwości znalezienia pracy, koncentracja rodzin o niewielkiej zasobności, a także przeciętna 
infrastruktura publiczna (zdrowie, transport, szkoły), niski poziom kapitału ludzkiego, a tak-
że ograniczoność lokalnych inicjatyw oraz aktywności lokalnych społeczności i w efekcie 
spadek atrakcyjności obszarów jako miejsca zamieszkania, inwestowania i pracy.

Peryferyjne, słabo rozwinięte obszary wiejskie charakteryzuje ponadto oddalenie od 
głównych rynków i wysoka zależność od tradycyjnych zajęć. Dynamika rozwoju lokalnego 
jest stosunkowo słaba, a po części wręcz spada. Poziom rozwoju przedsiębiorczości jest 
niski. Sieć aktywności między przedsiębiorcami jest ograniczona lub skupia się na działal-
ności rolniczej, co często wynika z tendencji gospodarki wiejskiej do mało zróżnicowanej 
bazy gospodarczej. Obszary te mają niewielką zdolność do utrzymywania i przyciągania 
czynników rozwojowych. Oferują bowiem relatywnie małe korzyści lokalizacji dla podmio-
tów rynkowych. Poziom życia mieszkańców jest niezadowalający, potrzeby społeczności 
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zaspakajane w relatywnie ograniczonym zakresie i w warunkach konkurencji rynkowej ma 
miejsce zagrożenie stałą, postępującą marginalizacją (Krajowa… 2010). 

Społeczność terenów słabo rozwiniętych jest zainteresowana zaspokajaniem swoich po-
trzeb na pożądanym poziomie i w preferowany sposób. Na tym opiera się pojęcie rozwoju, 
które zdefiniować można jako zwiększające się i różnicujące możliwości zaspokajania po-
trzeb przez zbiorowości ludzkie zamieszkujące dany obszar (Czyszkiewicz 2003). Obszary 
słabo rozwinięte ekonomicznie znajdują się tu w szczególnie niekorzystnej sytuacji. Bo 
chociaż rozwój odnosi się do ludzi i poziomu zaspokajanych przez nich potrzeb, to jed-
nak istotną rolę odgrywa w tym aspekcie gospodarka lokalna. Stan gospodarki jest bowiem 
podstawową determinantą poziomu życia (Berbeka 2006). Z drugiej jednak strony, poziom 
życia wpływa na gospodarkę, głównie przez kształtowanie jakości kapitału społecznego 
oraz klimatu gospodarczego, w szczególności klimatu inwestycyjnego, co przekłada się na 
koniunkturę przez pobudzanie popytowej strony wzrostu gospodarczego (Berbeka 2006). 
Ta wzajemna zależność jest groźna dla słabo rozwiniętych gospodarczo gmin. Problemy 
ekonomiczne potęgują bowiem problemy społeczne, co pogarsza sytuację gospodarczą, a to 
ponownie ujemnie wpływa na sferę społeczną itd. 

Szczególnego znaczenia nabiera więc w tym przypadku sposób wykorzystywania miej-
scowych zasobów. Wiejskie jednostki terytorialne nie posiadają bowiem zazwyczaj wystar-
czająco atrakcyjnych dla biznesu zasobów, albo je posiadają, lecz sposób ich wykorzystania 
przez społeczność lokalną nie przynosi rezultatów potencjalnie możliwych do uzyskania. 
Jest to tym istotniejsze, że ich gospodarka znajduje się na najniższym, według klasyfikacji 
M. Portera, etapie konkurowania (Makieła 2013) opartym na lokalnych czynnikach produk-
cji, tak charakterystycznym dla tego typu jednostek przestrzennych. Efektem takiego stanu 
rzeczy są mniejsze korzyści lokalizacji, które obniżają konkurencyjność miejscowych firm 
i negatywnie odbijają się na możliwościach ich rozwoju i realizacji zysków. Problemem 
jednostek słabo rozwiniętych jest ukształtowana oferta terytorialna, proponująca zbyt mało 
czynników rozwojowych. Poważną przeszkodą w pokonywaniu tych barier jest monofunk-
cyjność obszarów wiejskich, opieranie ich rozwoju częściowo, a nawet w większości na 
tradycyjnych sektorach gospodarki, co ogranicza możliwości akumulowania wystarczającej 
ilości środków inwestycyjnych w gospodarce wiejskiej, a także pełną dostępność do rynku. 
Aby wieś pozostała żywotnym ekonomicznie i społecznie organizmem, muszą na niej roz-
wijać się też inne dziedziny aktywności ekonomicznej, dające miejsca pracy i dochodów 
(Wilkin 2011).

Mimo ogromnego postępu, jaki dokonał się na obszarach wiejskich dzięki napływowi 
środków przed- i poakcesyjnych, sytuacja gospodarcza wielu gmin w Polsce nie jest ła-
twa, co najczęściej wypływa ze zbyt małej liczby pozarolniczych podmiotów gospodar-
czych (Kłodziński 2009). Sprowadzanie roli tych obszarów do nadmiernej koncentracji na 
tradycyjnych sektorach gospodarki nie rozwiąże istniejących problemów. Potencjał, który 
reprezentują wymaga podjęcia prób aktywowania i adaptacji bardziej rozwiniętych form 
działania. Przyspieszenie rozwoju wymaga bowiem zazwyczaj dużych zmian w realizowa-
nych dotychczas funkcjach (Satoła 2013). W konsekwencji wymaga to dostosowań w wielu 
dziedzinach, jak np. unowocześnienia infrastruktury gospodarczej, wprowadzenia nowych 
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form aktywności gospodarczej itp. Pozwoli to na tworzenie szerszego kontekstu rozwiązy-
wania złożonych problemów i możliwości uwzględnienia szerszego zakresu rozwoju tych 
terytoriów.

Struktura gospodarcza sektora obsługi rolnictwa, a zwłaszcza sektorów pozarolniczych 
opiera się w dużej mierze na małych firmach (rodzinna przedsiębiorczość i rzemiosło), któ-
rych rozwój jest nadal niewystarczający. Przedsiębiorczość na wiejskich obszarach słabo 
rozwiniętych jest bardzo rozdrobniona, o niskiej zdolności technologicznej, niskich moż-
liwościach finansowania (przy relatywnie wysokich kosztach inwestycji i powiększania 
skali działania) i w niewielkim zakresie może uczestniczyć w znacznie szerszych rynkach 
ponadlokalnych, zwłaszcza krajowym czy globalnym. Ta struktura gospodarcza jest ponad-
to zorientowana na małe, słabe i zamknięte lokalne rynki, które mają małą siłę nabywczą 
i niewielkie możliwości rozwoju. Wszystko to powoduje, że gospodarka tych terenów jest 
niekonkurencyjna i nieatrakcyjna, nie sprzyja też pomyślnemu rozwojowi społeczności 
i ekonomii, wymaga więc zmian, jeżeli ma się pomyślnie rozwijać i kształtować. 

Poważny problem stanowią kompetencje mieszkańców tych terenów. Duża liczba lud-
ności zamieszkującej obszary wiejskie, na których dominuje działalność rolnicza posiada 
niskie kwalifikacje. Do niedawna zajmowano się głównie działalnością rolniczą i możliwo-
ści przekwalifikowania się oraz przyjmowania nowych technologii są ograniczone. Tym bar-
dziej, że słabości kapitału ludzkiego sprzyja odpływ najbardziej wartościowej siły roboczej, 
a lokalne środowisko edukacyjne nie zapewnia wysokiego poziomu nauczania.

Problem napotykany przez podmioty gospodarcze zlokalizowane na obszarach wiejskich 
stanowi także większa odległość od doradztwa i niedostateczne, w porównaniu z przedsię-
biorstwami miejskimi, wsparcie usługami biznesowymi świadczonymi na rynku, takimi jak 
bankowe, rachunkowe i konsultacyjne. Ponadto, przedsiębiorstwa wiejskie mogą być w nie-
korzystnej sytuacji w wyniku nie w pełni dostosowanych do potrzeb mieszkańców wsi usług 
pozyskiwanych za pośrednictwem mechanizmów rynkowych.

Słabo rozwinięte obszary wiejskie wymagają znaczących i odczuwalnych przemian 
sprzyjających wzrostowi produktywności i postępowi technicznemu. Ożywienie dynamiki 
ich rozwoju wymaga intensywnego postępu społecznego i gospodarczego, który miałby 
wpływ na jakość życia poszczególnych grup ludności oraz zapobiegał dalszej ich degrada-
cji (demograficznej i fizycznej). Nie wystarczą tutaj działania o charakterze miejscowym, 
wskazane jest oparcie na współdziałaniu z innymi jednostkami terytorialnymi i to zarówno 
w ujęciu poziomym, jak i pionowym (związek z jednostkami nadrzędnymi).

Wpływanie na rozwój przez społeczność lokalną odbywa się równolegle przez prze-
kształcanie wielowymiarowej przestrzeni dzięki działaniom indywidualnym mieszkańców 
i/lub organizacji oraz przez działania zbiorowe. Wobec gwałtownego wzrostu interakcji 
ludzkich, gospodarczych i rozkwitu rozwiązań sieciowych, a także przyjmowanych rozwią-
zań prawnych, wzrasta znaczenie komplementarności obydwu podejść, które się nawzajem 
uzupełniają. Efektywność działania wymaga więc, obok kształtowania wiejskiej przestrzeni 
zgodnie z preferencjami społeczności lokalnej, dążenia do pobudzania i wykorzystania ak-
tywności ludzkiej w działaniach gospodarczych. Przedsiębiorczość podmiotów lokalnych 
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(ludzi i organizacji) staje się zatem jednym z kluczowych elementów sukcesu w pozyskiwa-
niu czynników rozwojowych i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

Przedsiębiorczość w gospodarce obszarów słabo rozwiniętych

Przedsiębiorczość jest obecnie postrzegana jako ważny strategiczny czynnik rozwoju 
oraz istotny sposób osiągania konkurencyjności na słabo rozwiniętych, peryferyjnych ob-
szarach wiejskich. Pogłębiają się bowiem wyzwania stojące przed tymi obszarami, których 
rozwiązanie wymaga w znacznym stopniu rozwoju przedsiębiorczości. Wagę problemu po-
tęguje fakt, że strefy peryferyjne w Polsce zajmują 50% obszaru kraju i żyje na nich 30% 
ludności (Kłodziński 2015). Wyzwania dotyczą przede wszystkim (OECD 2005): 
 - zmniejszającej się możliwości zatrudnienia w branżach dotychczas podstawowych 

(głównie rolnictwo), w wyniku zachodzących zmian strukturalnych; 
 - starzenia się społeczeństwa, związanego z odpływem i migracją zwłaszcza młodzieży, co 

dodatkowo ogranicza rezerwuar potencjalnej aktywności; 
 - trudności utrzymania masy krytycznej obiektów w celu wspierania rozwoju gospodar-

czego, w tym głównie świadczących szeroki zakres usług biznesowych. 
Podkreśla się konieczność podjęcia kroków w celu stymulowania aktywności gospo-

darczej zagospodarowującej potencjał słabo rozwiniętych obszarów wiejskich. Nie są one 
skazane na wegetację i wyizolowanie. Przemiany na tych obszarach są bardziej niż kie-
dykolwiek wcześniej związane z przedsiębiorczością. Jest ona uważana za silny element 
prorozwojowy, mogący przyspieszyć proces rozwoju obszarów wiejskich. Stwierdzono, 
że przedsiębiorczość, rozumiana jako tworzenie nowego biznesu, ma na ogół pozytywny 
wpływ na zatrudnienie i dobrobyt na obszarach wiejskich. Generuje bowiem duży potencjał 
zatrudnienia, poprawy dochodów mieszkańców wsi, tworzy możliwość zatrudnienia przy 
własnym gospodarstwie rolnym czy miejscu zamieszkania, zapewniającą autonomię i nie-
zależność (Labrianidis, 2006). Jawi się jako środek do poprawy jakości życia osób, rodzin 
i społeczności oraz do utrzymania zdrowej, silnej gospodarki i środowiska, pozwalający na 
przezwyciężenie słabego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich, niskiego poziomu 
stopy życiowej i zacofania gospodarki. 

Przedsiębiorczość wpisująca się w kontekst rozwoju obszarów wiejskich, jest definiowa-
na jako: „siła, która mobilizuje inne zasoby, aby spełnić niezaspokojone zapotrzebowanie 
rynku”, „zdolność do tworzenia i budowania czegoś nowego”, „proces tworzenia wartości, 
pociągający za sobą unikalny pakiet zasobów do wykorzystania okazji” (Rural 2016).

Chociaż badania przedsiębiorczości na wsi tradycyjnie koncentrują się w przeważa-
jącej mierze na sektorze rolnym, pojęcie „przedsiębiorczości wiejskiej” nie ogranicza się 
do rolnictwa i działań pokrewnych (np. przetwórstwa żywności), ale obejmuje wiele in-
nych działań (czyli również działalność przemysłową, a zwłaszcza usługi pozarolnicze). 
Stąd „przedsiębiorczość na obszarach wiejskich może być zdefiniowana jako działalność 
powstająca na poziomie wsi, która może odbywać się w różnych dziedzinach przedsięwzięć 
jak handel, przemysł, rolnictwo, stanowiąca silny czynnik rozwoju gospodarczego” (Kumar 
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2016). Przedsiębiorczość tak zdefiniowana, odnosi się do każdej podejmowanej organizacji 
czynników wytwórczych, w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz jednostki terytorialnej.

Rozwój obszarów wiejskich jest więc wiązany z przedsiębiorczością, która jawi się 
jako środek do poprawy jakości życia społeczności oraz do utrzymania zdrowej gospodar-
ki i środowiska. Stąd za najpełniejsze pojęcie przedsiębiorczości przyjmuje się definicję 
obejmującą kombinację trzech elementów: siły mobilizującej zasoby celem zaspokojenia 
zapotrzebowania rynku; procesu tworzenia wartości przy wykorzystaniu nadarzających się 
okazji rynkowych i/lub na podstawie unikalnego pakietu zasobów; zdolności do tworzenia 
i budowania nowości.

Przedsiębiorczość na wsi nie tylko skupia się na poprawie produktów czy wykorzysta-
niu lokalnej siły roboczej, ale również ma istotny wpływ na środowisko i społeczeństwo 
przez rozwój ekologicznie przyjaznego i właściwego rozwiązania problemów lokalnych. 
Działalność przedsiębiorcza nie rzutuje więc wyłącznie na strukturę gospodarczą i siłę 
wzrostu gospodarczego, ale również na żywotność społeczną i atrakcyjność jakości życia 
ludności. Struktura gospodarcza staje się bardziej dynamiczna i konkurencyjna, dzięki two-
rzeniu prężnych przedsiębiorstw o odpowiedniej żywotności ekonomicznej, a eliminowaniu 
nierozwijających się i upadających. Pozwala to osiągnąć długoterminowy wzrost gospodar-
czy, w konsekwencji prowadzi do coraz większego zintegrowania z innymi, bardziej rozwi-
niętymi gospodarczo i społecznie obszarami. Tym samym obszary wiejskie stają się bardziej 
atrakcyjne i zdolne do przyciągania ludzi i podmiotów gospodarczych dysponujących środ-
kami pozwalającymi na wywieranie wpływu na zdynamizowanie przedsiębiorczości i dal-
szy rozwój gospodarczy. 

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich sprzyja połączeniu zasobów rolniczych i poza-
rolniczych. Można to osiągnąć przez poszerzenie działalności gospodarstwa rolnego, a także 
podjęcia przez nie równoczesnego pełnienia funkcji nierolniczych, a zwłaszcza prowadzenia 
na terenach wiejskich wyłącznie działalności pozarolniczej. Wiąże się to z wprowadzaniem 
zmian, zarówno w sposobie użytkowania gruntów, jak i produkcji nie związanej wyłącznie 
z działalnością rolniczą, przyczyniających się do potęgowania lokalnego potencjału gospo-
darczego na wsi. Stąd oczekuje się, że podejmowane przedsięwzięcia (Lyons 2002):
 - zapewnią miejsca pracy lub przynajmniej samozatrudnienia; 
 - będą funkcjonować na obszarach wiejskich w długim okresie; 
 - będą eksportować swoje towary i usługi poza daną jednostkę terytorialną przyciągając 
 - bardzo potrzebne dochody. 

Wśród przykładów udanej przedsiębiorczości wiejskiej wymienia się najczęściej zróż-
nicowaną działalność opartą na dostępnych zasobach, jak wykorzystanie gruntów umożli-
wiające zmniejszenie intensywności produkcji rolnej przez ukierunkowanie jej na produkcję 
ekologiczną, a także nie związaną wyłącznie z użytkowaniem ściśle rolniczym, opartą na 
wykorzystaniu środków innych niż grunty, takich jak woda, lasy, budynki, dostępne umie-
jętności i lokalne właściwości. Przedsiębiorczą kombinacją tych zasobów są na przykład: 
turystyka i rekreacja, szkolenia zawodowe, handel, zastosowania przemysłowe (inżynieria, 
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rzemiosło), tworzenie wartości dodanej (przetwórstwo mięsa, mleka, drewna itp.) dające 
możliwość pracy poza gospodarstwem. 

Przedsiębiorczość na słabo rozwiniętych obszarach wiejskich stoi w obliczu wielu pro-
blemów wynikających z ograniczonej dostępności podstawowych czynników rozwoju. 
Zalicza się do nich głównie wynikające z uwarunkowań środowiska, a przejawiające się 
w ograniczoności zasobów, niedoskonałościach instytucjonalnych, słabości kapitału ludz-
kiego czy niedostatecznym rozwoju powiązań pomiędzy podmiotami rynkowymi. Zjawiska 
te z dużym nasileniem występują na terenach wiejskich i stanowią poważną barierę rozwoju 
wiejskiej przedsiębiorczości, zniechęcającą inwestorów do lokalizacji na wsi nowoczesnych 
zakładów produkcyjnych (Kłodziński 2015). Potęgowane są one przez małą gęstość zalud-
nienia i słaby popyt tych obszarów, a w konsekwencji przez stosunkowo małe rynki wynika-
jące z ograniczonych korzyści skali i masy krytycznej w wymiarze lokalnym. 

Jednym z głównych wyzwań rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest 
rozwój otoczenia społeczno-gospodarczego, który byłby atrakcyjny dla ludzi. Sprostanie 
temu wyzwaniu wymaga uruchomienia całego potencjału rozwoju lokalnej społeczności. 
Rozwój opóźnionych gospodarczo terenów wiejskich związany jest z przechodzeniem go-
spodarki z tradycyjnej do nowoczesnej. Ponieważ dynamika gospodarcza wiejskich tere-
nów słabo rozwiniętych jest stosunkowo niska, zlokalizowane tam małe firmy nie są zali-
czane do nowoczesnych i wolniej przyjmują nowe technologie. Ich gospodarka potrzebuje, 
dla podtrzymania wartości gospodarczej środowiska i nie dopuszczenia do dalszej utraty 
rentowności ekonomicznej, wyraźnego unowocześnienia. 

Wskazane są znaczne przeobrażenia zarówno strukturalne, jak i w metodach produk-
cji. Potrzebny jest proces zmian, w którym dostarczane będą rozwiązania innowacyjne 
pozwalające na rozwój specjalizacji, podniesienie wydajności i jakości zatrudnienia. 
Takiego podejścia najbardziej brakuje na słabo rozwiniętych obszarach wiejskich. Wymaga 
ono przede wszystkim rozwinięcia umiejętności innowacyjnych. 

Innowacyjne wsparcie przedsiębiorczości 

Przedsiębiorczość w definicjach jest utożsamiana z podejściem innowacyjnym. Dla 
wielu autorów oznacza bowiem przede wszystkim innowacje. Znajduje to potwierdzenie, 
zwłaszcza w gospodarce opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość nie opiera się bowiem tutaj na 
niskich kosztach i cenie, ale na tworzeniu nowych idei, dyfuzji wiedzy technologicznej i na-
ukowej, kwalifikacjach pracowniczych i w konsekwencji aplikacji innowacji. Przedsiębiorcę 
postrzega się jako tworzącego nowe kombinacje czynników produkcji, nowe metody, nowe 
produkty, nowe formy organizacyjne, znajdującego nowe rynki, nowe surowce i źródła za-
opatrzenia, czyli różne formy innowacyjności (Tyson, Petrin, Rogers 1994). Badany jest 
innowacyjny rozwój przedsiębiorczości, teoretyczne zasady innowacji i jej rola w rozwo-
ju przedsiębiorczości, w oparciu o nowe kombinacje zasobów i wykorzystywanie nowych 
rynków (Schumpeter 1983). Podkreśla się rolę innowacyjności w kontekście zarządzania 
przedsiębiorczością z uwzględnieniem wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznego 
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środowiska (Shylowa, Chermosshentseva 2012). Przedsiębiorczość staje się podstawą dla 
wprowadzania różnego rodzaju zmian, które przez innowacyjne podejście wywierają wpływ 
na społeczności wiejskie. 

Należy jednak być świadomym, że tworzenie nowych przedsiębiorstw nie jest jedynym 
warunkiem dla rozwoju obszarów wiejskich. Najważniejsze jest wykorzystanie ujawnia-
jących się szans rynkowych. Przedsiębiorstwa, aby być konkurencyjne, winny oferować 
rozwiązania wprowadzające na rynek innowacje pozwalające na uzyskanie wartości doda-
nej. Uzyskuje się to często za pomocą łączenia wartości tradycyjnych z nowymi, łącząc 
wyjątkowość lokalnego potencjału z napływającymi nowymi wartościami globalnymi 
(Anderson 2000). W praktyce nowoczesnego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich, tra-
dycyjne wiejskie produkty, które w przeszłości tworzyły podstawę efektywnej działalności 
gospodarczej i zasobności społeczności wiejskich wymagają wzbogacenia ofertą bardziej 
„nowoczesnych” opartych na wiedzy i nowych umiejętnościach. W każdej dziedzinie, usług 
czy dóbr materialnych, konsumenci chcą nowych produktów i nowych ich odmian oraz za-
stosowań, oczekują na innowacyjne pomysły przedsiębiorców. 

Wzrost gospodarczy terenów słabo rozwiniętych jest więc najbardziej uzależniony od 
przedsiębiorczości opartej na podejściu innowacyjnym. Brak innowacji jest często jed-
nym z najsilniejszych ograniczeń żywotności i dalszego rozwoju społeczności wiejskich. 
Wiejskie przedsiębiorstwa, szczególnie te prowadzące działalność niszową, potrzebują in-
nowacyjności ukierunkowanej na wykorzystanie możliwości, które otwierają się dla nich 
w efekcie zaistnienia nowych tendencji rynkowych i społecznych. Stąd nacisk na innowa-
cyjność, która winna być głównym atutem rozwijania przedsiębiorczości na wsi. 

Zdolność do innowacji jest niezbędnym czynnikiem przyspieszonego rozwoju tech-
nicznego i gospodarczego. W przypadku wsi może okazać się warunkiem przetrwania. 
Innowacyjne przedsiębiorstwa produkują nowe lub ulepszone produkty, które, zaspokaja-
jąc popyt lokalny, pozwalają na zwiększenie produktywności i wydajności, zwiększenie 
sprzedaży, poprawę wyników finansowych i poprawę konkurencyjnej pozycji na lokalnym 
i krajowym rynku. Kolejny atut dotyczy wymuszania przez rozwiązania innowacyjne pod-
noszenia kwalifikacji czynnika ludzkiego, budowania zasobów pracowniczych o wysokich 
umiejętnościach. Tworzone są nowe miejsca pracy, a przy rozwijaniu współpracy wręcz 
nowe obszary gospodarcze. Prowadzi to do zmniejszenia zewnętrznej imigracji, zachowa-
nia kapitału ludzkiego, a więc utrzymania przez społeczność lokalną populacji stanowiącej 
niezbędną podstawę dla procesu rozwoju środowisk lokalnych.

Na słabo rozwiniętych obszarach wiejskich, ze względu na ich niską gęstość zaludnienia 
i stosunkowo niski poziom zasobów ludzkich i materiałowych oraz ograniczone powiązania 
z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, raczej trudno uzyskać innowacje twórcze - radykalne 
(absolutne). Stąd innowacyjność nie oznacza wyłącznie obejmowania nowości z globalnego 
czy krajowego punktu widzenia, lecz przyjęcie nowych form organizacji biznesowych, no-
wych technologii i nowych przedsiębiorstw produkujących towary, które nie były wcześniej 
dostępne w danej lokalizacji (FAO 2016). Innowacyjność na tych obszarach najczęściej 
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obejmuje transfer i adaptację innowacji opracowanych gdzie indziej, modernizację tradycyj-
nych form know-how lub znalezienie nowych rozwiązań dla istniejących na wsi problemów.

Z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich, zmiany oraz zdolność do zmian i po-
dejmowania ryzyka są co najmniej tak samo ważnymi czynnikami jak tradycyjne zasoby. 
Kreatywność wymaga odejścia od ekonomicznej tradycyjnej perspektywy postępu i zrozu-
mienia, oraz uwzględnienia relacji, a nawet ścisłej symbiozy ze środowiskiem, wykorzy-
stania typowych zasobów naturalnych terenu oraz ich innowacyjnej reprodukcji, w oparciu 
o walory środowiska przyrodniczego. Konieczne jest budowanie relacji między tradycyjny-
mi metodami produkcji, biznesem, przyrodą i ludźmi, zwłaszcza na podstawie wprowadze-
nia ekologicznych technologii produkcyjnych (Wilkin 2011). 

Innowacja może przybierać różne formy. Można więc mówić o przekształcaniu zasobów 
środowiskowych w ofertę produktową, przez:
A − pogłębienie, czyli wzrost wartości jednostki produkcji przez poprawę jej parametrów 

jakościowych;
B − rozbudowę, czyli włączenie nowych działań związanych ze społecznością, różnorodno-

ścią i specyfiką biologiczną środowiska;
C − restrukturyzację, czyli przejście od tradycyjnego sektora do nowych dziedzin działalno-

ści.

Ad A 
Utrzymanie bioróżnorodności, ekosystemów i krajobrazów, oferowanie świeżej i zdro-

wej lokalnej żywności itd., może być świadczone dzięki innowacjom, opartym na produkcji 
rolnej i innych specjalnościach wiejskich. W szczególności, dostosowanie się do wymagań 
konsumentów dotyczących jakości i różnorodności produktów. Istotne są również zmiany 
w procesach przetwórstwa żywności oraz wytwarzanie nowych produktów, na bazie inno-
wacyjnych procesów produkcyjnych. Obejmują one również przygotowywanie innowacyj-
nych, funkcjonalnych form dostarczania żywności, dogodności w korzystaniu z produktów 
spożywczych. Nowatorstwo przyjmuje postać ciągłych ulepszeń oferowanych produktów, 
nowych sposobów pakowania i oznaczenia. Intensywna konkurencja ze względu na bliskość 
geograficzną wielu podobnych firm, jak i wymagających lokalnych, a zwłaszcza pozalokal-
nych nabywców przyczynia się do dalszej, ciągłej poprawy oferty.

Ad B
Przejawy przedsiębiorczości tego typu mogą być liczne, a zarazem często nietypowe 

i niszowe, i przykładowo obejmować: przywrócenie, zachowanie i rozwój różnorodności 
biologicznej, przywrócenie rodzimej roślinności, produkcję ekologiczną żywności prze-
tworzonej, rozbudowę i wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności 
i leśnictwem, dystrybucję hurtową produktów spożywczych, uprawę i obrót roślinami ni-
szowymi, wypożyczanie i naprawę rolniczego sprzętu mikroelektronicznego; produkcję ele-
mentów wyposażenia gospodarstw ogrodniczych. 
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Ad C
Szczególnie innowacyjnym elementem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich mogą 

być działania mające na celu aktywizację działalności nierolniczej. Potrzebne są przedsię-
wzięcia gospodarcze, alternatywne w stosunku do tradycyjnych sektorów wiejskich, to-
warzyszące i uzupełniające tradycyjne rodzaje działalności. Czysto rolnicza specjalizacja 
obszarów wiejskich uniemożliwia bowiem pełne wykorzystanie personalnego potencjału 
mieszkańców wsi. Działalność pozarolnicza rzutuje pozytywnie na rozwój obszarów wiej-
skich, zwiększenie zatrudnienia wśród ludności wiejskiej, finansowe wpływy do budżetów 
lokalnych, rozwój kapitału ludzkiego, rozwój infrastruktury itp. Stanowi podstawę dla dal-
szego, samonapędzającego się rozwoju. W konsekwencji, środowisko lokalne może działać 
jako siedlisko dla nowych technologii, nowych gałęzi przemysłu, nowych produktów, a sys-
temy produkcji nabywają samowystarczalnego wzrostu i dynamiki. 

Główny nacisk powinien być położony na zachęcanie mieszkańców wsi, rolników do 
innowacyjnej dywersyfikacji ukierunkowywanej, zarówno na prowadzenie działalności 
rolniczej jak i pozarolniczej. Wskazane jest nie tylko pogłębianie i rozwijanie innowacyj-
nej przedsiębiorczości w różnicowaniu działalności rolniczej (np. produkcja ekologiczna, 
niekonwencjonalna produkcja zwierzęca), ale przede wszystkim tworzenie pozarolniczych 
przedsiębiorstw opartych na nowoczesnych technologiach. Tradycyjny sektor oparty na go-
spodarce rolnej nie jest już głównym źródłem rozwoju. Stanowi je nowa działalność gospo-
darcza, szczególnie usługi, przenoszona na obszary wiejskie i warunkująca powstawanie no-
wych miejsc pracy. Samo rolnictwo nie jest wyizolowanym sektorem biznesu, ale integralną 
częścią większego łańcucha dostaw, a także ważnym czynnikiem przyczyniającym się do 
rozwoju innych dziedzin działalności, np. turystyki wiejskiej przez wpływ na krajobraz wsi. 
W tym kontekście ważne jest podejmowanie działań skłaniających rolników do pełniejsze-
go zintegrowania z innymi sferami działalności gospodarczej na wsi, do tworzenia coraz 
bardziej zintegrowanego nurtu społeczności biznesowej (Rural 2002). Wieś w dojrzałych 
gospodarkach rynkowych w coraz większym stopniu zmienia się i ewoluuje w kierunku 
tworzenia różnorodnej mieszanki działalności produkcyjnej, rekreacji i aktywności pozarol-
niczej (Whitener, McGranhan 2003).

Wieś potrzebuje również partnerstwa zewnętrznego, które może przyczynić się do zmo-
bilizowania ograniczonych zasobów, unikania powielania działań i zwiększenia wykorzy-
stania istniejącej infrastruktury na obszarach wiejskich. Firmy mogą przyspieszyć swoje 
działania innowacyjne przez rozwijanie współpracy z innymi firmami oraz udział w tworze-
niu sieci powiązań ułatwiających komunikację z klientami, dostawcami, z tych samych lub 
pokrewnych sektorów biznesu, wspierających synergię między uczelniami i przedsiębior-
stwami oraz wspierającymi transfer technologii z różnych centrów innowacji.

Procesy innowacyjne będą postępowały, a ich głównym katalizatorem będzie rosnący 
popyt na nowoczesne dobra oferowane na wsi, takie jak usługi agroturystyczne czy drobne 
usługi nierolnicze dla ludności itp. (Grosse, Hardt 2010). Szczególnie ważne dla rozwoju 
obszarów wiejskich są te typy działalności, na które popyt pochodzi ze strony mieszkańców 
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miast, stąd m.in. podkreślany jest rozwój agroturystyki. Potencjał do różnicowania działal-
ności gospodarczej na wsi jest znaczący i proces ten wymaga wsparcia. 

Podsumowanie

Słabość rozwoju wielu wiejskich obszarów wymaga adekwatnych działań pozwalają-
cych na przynajmniej częściowe rozwiązanie istniejących problemów. To właśnie na tych 
terenach potrzebujących zmian strukturalnych w gospodarce, jest niezbędny największy 
postęp w rozwoju technologicznego potencjału i jego aplikacji oraz budowanie nowych 
form działalności gospodarczej w celu zastąpienia form mniej wydajnych. Zdolność go-
spodarki do generowania przedsiębiorczości, nowych, dynamicznych działań jest kluczem 
do poprawy zaistniałego stanu i rozwiązania problemów ekonomicznych i społecznych. 
Osiągnięcie sukcesu gospodarczego związane jest z nadaniem przedsiębiorczym działaniom 
innowacyjnego charakteru. Innowacje, jako składnik lokalnego rozwoju biznesu, zwiększają 
zdolność gospodarki do aktywacji procesów ekonomicznych i postępu technologicznego. 
Innowacyjny biznes jest dynamiczny i ewoluuje tworząc nowe sytuacje, nowe środki pro-
dukcji i modyfikując istniejące. Przerywa tym samym stan stagnacji i marazmu (stan stacjo-
narny) i wyzwala rozwój (ogólny wzrost produkcji, poprawę jakości, tworzenie nowej wie-
dzy, wzrost zatrudnienia, zwiększenie dochodów). Innowacje sprzyjają ponadto tworzeniu 
niestandardowego podejścia do działań gospodarczych pozwalającego na wzmocnienie kon-
kurencyjności obszarów wiejskich i zlokalizowanych na ich terenie podmiotów gospodar-
czych. Wspierają efektywność działań w zakresie rolnictwa i dywersyfikacji gospodarczej, 
służących zaspokojeniu lokalnych potrzeb i inicjatywom sprzyjającym poprawie potencjału 
gospodarczego. Należy podkreślić złożoność procesu innowacji, znaczenie wpływu na ten 
proces wielu czynników i interakcji między nimi.

Ważne jest, aby na słabo rozwiniętych gospodarczo obszarach wiejskich generować pro-
innowacyjne podejście, budować otwartość na innowacje, w kontekście uwarunkowań ma-
kro- i mikrośrodowiska, umożliwiające rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny regionu. 
Mimo istniejących utrudnień dążenie do innowacyjności stanowi warunek konieczny dal-
szego rozwoju wiejskich obszarów słabych gospodarczo. Podejście innowacyjne może mieć 
różnorodny charakter wynikający z lokalnej specyfiki i odmienności powiązań gospodar-
czych. Trzeba więc położyć nacisk na różnorodność przedsięwzięć na obszarach wiejskich, 
interakcje między rolnictwem a innymi rodzajami aktywności i łączenie prowadzonych 
w skali lokalnej działań. Ważne jest uruchomienie czynników sprzyjających zdolności do 
odnowienia wartości obszarów wiejskich i wzrostowi ich konkurencyjności, oparte na bar-
dziej jakościowym i holistycznym podejściu do podejmowanych zamierzeń. 
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Innovations in the Development of Entrepreneurship  
of Underdeveloped Rural Areas 

Summary

The aim of the study is an attempt to show the impact and importance of innova-
tions for the development of rural entrepreneurship at the local level. Acquisition 
and introduction of innovations affect the dynamic development of modern pro-
cesses and products, resulting in an increase in the level of local entrepreneurship. 
This is all more important that entrepreneurship in rural areas not only focuses on 
improving the range of products, using local capabilities and creating jobs, but also 
affects society by solving local problems. So the idea of innovativeness and anima-
tion of innovative entrepreneurship should be a priority for entrepreneurs in rural 
areas because such innovative, endogenous changes stimulating entrepreneurship 
improve the level of economic activity and contribute to the reduction of the exist-
ing social inequalities.

Key words: innovation, entrepreneurship, rural underdeveloped areas.

JEL codes: M31, M37, R10

Инновации в развитии предпринимательства слаборазвитых 
сельских районов

Резюме

Цель разработки – попытаться указать влияние и значение инноваций для 
развития предпринимательства на селе в локальном масштабе. Поиск и вне-
дрение импульсов инновационности влияет на динамичное развитие совре-
менных процессов и продуктов, что ведет к росту уровня местного предпри-
нимательства. Это тем более существенно, что предпринимательство на селе 
не только сосредоточивается на улучшении предложения продуктов, исполь-
зовании местных возможностей или создании рабочих мест, но и сказывается 
на обществе и влияет на решение местных проблем. Следовательно, идея ин-
новационности и поощрения инновационного развития предпринимательства 
должна быть одним из приоритетов для предпринимателей на селе, поскольку 
такие инновации, эндогенные изменения, стимулирующие предприниматель-
ство, повышают уровень экономической деятельности и способствуют умень-
шению существующих социальных неравенств.
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