P rzyc zyny

Brak systemu
edukacji dla
dorosłych

Brak instytucji
kulturalno-oświatowych

Znaczny ostetek
ziemi
popegeerowskiej

Brak samorządu
gospodarczego
(liderów przedsiębiorczości)

Mały udział
podmiotów
działających w
sferze pozarolniczej

Typowo rolniczy
charakter gminy

Aktywność
samorządu
lokalnego

Brak instytucji
wspierających
biznes lokalny

Zły stan techniczny
lokalnych dróg

Mentalność i
świadomość
społeczna

Niska aktywność
społeczna

Brak źródeł kapitału
na rozwinięcie
przedsiębiorczoości

Zły stan
infrastruktury

Powstawanie
bezrobocia
strukturalnego

Zapóźnienie
strukturalne

S kutki

Problem kluczowy:
WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA

Niska jakość
infrastruktury
społecznej

Apatia i frustracja
społeczna

Niskie dochody
osobiste
mieszkańców

Niska jakość życia

Nasilenie patologii
społecznych

Brak perspektywy
zatrudnienia

Tablica 1. Analiza przyczynowo - skutkowa

Wysokie koszty
świadczeń
społecznych

P rzyc zyny

Brak inicjatyw w
tworzeniu grup
produkcyjnych

Brak ustawy o
grupach
producenckich

Słaba jakość ziemi

Niska jakość usług
doradczych

Brak polityki
państwa chroniącej
polskie rolnictwo

Mała dostępność
kredytów
preferencyjnych

Brak alternatywnych
kierunków produkcji ,
które wykorzystywały by
potencjał produkcyjny

Słaba koncentracja
produkcji

Znaczna odległość
od dużych
aglomeracji
miejskich

Niska efektywność, specjalizacja
i intensyfikacja prod. rolniczej

Niskiei ceny
otrzymywane przez
rolników

Brak rynków zbytu

Niedostosowanie profilu
produkcji do istniejących
warunków

Zbyt duży import
żywności

Niska opłacalność
produkcji rolnej

Brak polityki
strukturalnej

Problem kluczowy:

STAGNACJA W ROLNICTWIE

Niska wydajność
produkcji

Słaba jakość
produktów

S kutki

Niskie dochody
rolników

Zwiększone ryzyko i
niepewność w
gospodarowaniu

Tablica 2. Analiza przyczynowo - skutkowa

Ubożenie
społeczeństwa

P rzyc zyny

Brak dostępu do
informacji

Niechęć do
korzystania z
informacji

Brak liderów

Brak entuzjazmu
Frustracja

Brak możliwości
kształcenia
dorosłych

Brak elit

Niechęć do
podejmowania
wspólnych inicjatyw

Brak pozytywnego
myślenia
Apatia

Niski stopień
wykształcenia

Brak motywacji do
działania

Problem kluczowy

WYCHOWANIE SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
Bierne postawy
społeczne

S kutki

Brak perspektyw

Niechęć do
podnoszenia
kwalifikacji

Wysoki stopień
bezrobocia

Niski poziom życia

Mało placówek
kulturalno-oświatowych

Złe doświadczenia z
przeszłości

Wzrost
przestępczości

Wzrost świadczeń
społecznych

Brak w
społeczeństwie
pozytywnych
autorytetów

Nasilenie patologii

Tablica 3. Analiza przyczynowo - skutkowa

Brak perspektyw dla
wykształconych
młodych ludzi

Opuszczanie gminy
przez młodych ludzi

