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Wspóáczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce
Contemporary problems of agriculture and rural areas in Poland
Abstract. The aim of the paper was to discuss selected problems of Polish rural areas and agriculture.
The main factors slowing down the development of rural areas and agriculture in Poland are
unfavourable income situation by comparison to other economy branches, small size of farms
(fragmented agrarian structure) and workforce surplus, low educational level, as well as infrastructural
barriers.
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Synopsis. Celem artykuáu byáo omówienie wybranych problemów wystĊpujących na obszarach
wiejskich w Polsce, w gáównej mierze dotyczących rolnictwa. Do najwaĪniejszych czynników
hamujących rozwój obszarów wiejskich oraz rolnictwa naleĪy zaliczyü przede wszystkim
niekorzystną sytuacjĊ dochodową w porównaniu z innymi dziaáami gospodarki, rozdrobnienie
agrarne, nadmiar siáy roboczej, niski poziom wyksztaácenia na wsi oraz bariery infrastrukturalne.
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WstĊp
Znaczenie obszarów wiejskich w Polsce jest ogromne, zarówno z punktu widzenia
ekonomicznego, spoáecznego jak i Ğrodowiskowego. Stanowią one 93,2% powierzchni
kraju, a definiowane są jako tereny poáoĪone poza granicami administracyjnymi miast.
Oznacza to, Īe w ich skáad wchodzą gminy wiejskie lub czĊĞci wiejskie gmin miejskowiejskich. JeĞli braü pod uwagĊ metodologiĊ wyznaczania obszarów wiejskich stosowaną
przez OECD, która bazuje na gĊstoĞci zaludnienia poniĪej 150 osób/km2, to stanowią one w
Polsce okoáo 95%. Przytoczone definicje okreĞlają jedynie umowny kontekst i naleĪy je
traktowaü jako wskaĨnik, poniewaĪ na obszarach wiejskich wystĊpują liczne powiązania
gospodarcze oraz funkcjonalne z niewielkimi miastami. Obszary wiejskie w Polsce
zamieszkuje 38,5% mieszkaĔców kraju, czyli 14,7 mln osób, a Ğrednia gĊstoĞü zaludnienia
wynosi okoáo 50 osób/km2 [Krajowy… 2006, Prognoza… 2006, Program… 2006, Rocznik
statystyczny… 2006].

Cel badawczy
Celem opracowania byáo omówienie wybranych problemów polskiego rolnictwa i
obszarów wiejskich, które odgrywają znaczącą rolĊ w krajowej gospodarce narodowej, jak
równieĪ w caáej Unii Europejskiej, której od maja 2004 roku Polska jest czáonkiem. Są one
miejscem Īycia i pracy sporej czĊĞci spoáeczeĔstwa, która wytwarza ĪywnoĞü, a takĪe
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surowce wykorzystywane w przemyĞle. Niestety dotychczasowe doĞwiadczenia związane z
rozwojem terenów wiejskich i rolnictwa wykazują, Īe generują one wiele problemów
związanych z brakiem równowagi miĊdzy czynnikami gospodarczymi, spoáecznymi i
Ğrodowiskowymi. Zdiagnozowanie wspóáczesnych zagroĪeĔ, z jakimi borykają siĊ
producenci rolni, pozwoli w najbliĪszej przyszáoĞci na skuteczniejsze projektowanie
programów mających wspomagaü rozwój rolnictwa, jak równieĪ terenów wiejskich.
PamiĊtaü bowiem naleĪy, Īe wspóáczesny obraz rolnictwa oraz obszarów wiejskich ulega
ciągáym przemianom. Ewolucyjny charakter ich rozwoju jest rzeczą naturalną,
spowodowaną potrzebą dostosowywania do zmieniającej siĊ rzeczywistoĞci oraz otoczenia
ekonomiczno-spoáecznego. WaĪne jest zatem, aby zaprojektowaü taki model rozwoju
obszarów wiejskich i rolnictwa, który bĊdzie w stanie zagwarantowaü rozwój ekonomiczny
w równowadze i harmonii z oczekiwaniami spoáecznymi oraz wymogami Ğrodowiska
naturalnego.

Rolnictwo jako najwaĪniejszy dziaá gospodarki na wsi
NajwaĪniejszym dziaáem gospodarki decydującym o poziomie Īycia oraz rozwoju
ekonomicznego i spoáecznego na wsi jest rolnictwo. Jest ono elementem ksztaátującym
zarówno rozwój gospodarczy, jak równieĪ wpáywającym w istotny sposób na warunki
przyrodnicze oraz stan Ğrodowiska naturalnego. JednakĪe w ostatnich dziesiĊcioleciach
obserwuje siĊ obniĪanie gospodarczej roli tego sektora w gospodarce krajowej, czego
wyrazem jest zmniejszanie siĊ udziaáu rolnictwa w wytwarzaniu PKB. Mimo
postĊpującego spadku udziaáu rolnictwa w PKB, tereny wiejskie w Polsce nadal speániają
bardzo waĪną rolĊ gospodarczą oraz spoáeczną. Rolnictwo jest miejscem pracy dla
okoáo 16,5% ludnoĞci kraju (66% mieszkaĔców wsi), a obszary wiejskie są miejscem
wytwarzania ĪywnoĞci oraz surowców dla sektora rolno-spoĪywczego, chemicznego,
energetycznego i wielu innych [Krajowy… 2006, Mickiewicz 2005a, Prognoza… 2006].
Podstawową jednostką gospodarczą w tym dziale produkcyjnym jest gospodarstwo
rolnicze, które jest systemem ekonomiczno-spoáecznym, funkcjonującym dla zaspokajania
potrzeb wáaĞciciela i czáonków jego rodziny. Potrzeby te są ciągle modyfikowane.
Wspomniany system nieustannie ewoluuje pod wpáywem zmian otoczenia, w którym
funkcjonuje, ale równieĪ sam wywoáuje zmiany w Ğrodowisku swego dziaáania. Jest
ukáadem ĞciĞle powiązanym z makrosystemem ekonomiczno-spoáecznym i jego
podsystemami, z którymi wchodzi w róĪne relacje. Rola Ğrodowiska ekonomicznospoáecznego w stosunku do gospodarstw rolniczych polega na powstrzymywaniu bądĨ
przyspieszaniu, wzmacnianiu albo osáabianiu moĪliwoĞci rozwojowych gospodarstwa jako
systemu [Gutkowska 2002].
O poziomie zaspokajania potrzeb rodzin utrzymujących siĊ z rolnictwa decyduje
wielkoĞü uzyskiwanych dochodów, które są determinowane przez czynniki, na które
rolnicy mają wpáyw (zmienne endogenne), takie jak wielkoĞü zasobów produkcyjnych
(ziemia, kapitaá, praca) i sposób ich wykorzystania, jak równieĪ zmienne egzogenne, na
które wáaĞciciele gospodarstw nie mają wpáywu, do których zaliczyü moĪna ceny zbytu
produktów rolnych, Ğrodków produkcji i nabywanych usáug [Gardner 1990, Rembisz
2006]. Poziom uzyskiwanych dochodów oraz moĪliwoĞci rozwojowe gospodarstw są
zaleĪne od czynników przyrodniczych, organizacyjnych i ekonomicznych. Uwarunkowania
organizacyjne oraz przyrodnicze wpáywają na intensywnoĞü organizacji produkcji
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(zarówno zwierzĊcej jak i roĞlinnej). Są one pochodną zróĪnicowania struktury obsady
zwierząt oraz zasiewów. Natomiast czynniki ekonomiczne warunkują intensywnoĞü
gospodarowania, która mierzona jest poziomem nakáadów materiaáowych i kosztów na 1 ha
UR. Wynikają one z relacji cenowej pomiĊdzy Ğrodkami produkcji a wyprodukowanymi
dobrami [Krasowicz 2004].

Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych
Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych zamieszkujących obszary wiejskie jest
gorsza w stosunku do mieszkaĔców miast. W 1998 roku przeciĊtne dochody osobiste per
capita na wsi stanowiáy zaledwie 69% analogicznych dochodów w mieĞcie [Zegar 1999].
W 2000 roku Ğredni miesiĊczny dochód w gospodarstwie domowym na wsi byá o 343 zá
mniejszy niĪ w mieĞcie (1386 zá / 1643 zá) [Diagnoza... 2000, za: Gutkowska 2002]. W
2003 roku Ğredni dochód netto na gospodarstwo w Polsce wynosiá 1950 zá, ale dalej
utrzymywaáo siĊ spore zróĪnicowanie miĊdzy miastem (2177 zá) i wsią (1716 zá) [Saloni i
Margol 2005]. Dochód rozporządzalny gospodarstw domowych na wsi byá w 2004 roku o
blisko 35% niĪszy od dochodu gospodarstw w miastach [Krajowy… 2006]. Niekorzystna
dla rolników relacja miesiĊcznego dochodu rolniczego na jedną peánozatrudnioną osobĊ do
Ğredniej páacy netto w gospodarce narodowej ulegaáa odwróceniu dopiero w
gospodarstwach o powierzchni powyĪej 50 ha, gdzie uzyskiwane dochody przewyĪszaáy
poziom Ğredniej páacy miesiĊcznej w kraju [Kucka i Stempel 20005]. Jednak, ze wzglĊdu
na wystĊpujące rozdrobnienie gospodarstw, coraz mniej ich wáaĞcicieli byáo w stanie
utrzymaü siebie i swoje rodziny jedynie z rolnictwa. Zmniejszyáa siĊ liczba gospodarstw,
dla których dochody z dziaáalnoĞci rolniczej stanowiáy gáówne Ĩródáo utrzymania. Jedynie
dla 36,3% gospodarstw domowych z uĪytkownikiem gospodarstwa indywidualnego o
powierzchni powyĪej 1 ha uĪytków rolnych praca we wáasnym gospodarstwie stanowiáa
Ĩródáo dochodów przekraczające 50% dochodów ogóáem. Wzrósá za to udziaá innych
Ĩródeá dochodów, wĞród których naleĪy wymieniü: emerytury i renty (42,8%), pracĊ
najemną (41,5%), gospodarczą dziaáalnoĞü pozarolniczą (8,4%) oraz inne niezarobkowe
(poza emeryturami i rentami) Ĩródáa dochodów (4,4%) [Krajowy… 2006]. Dla posiadaczy
maáych gospodarstw oraz osób trudno radzących sobie z warunkami ekonomicznymi
gospodarki rynkowej niezwykle uciąĪliwy staá siĊ brak moĪliwoĞci dodatkowego
zarobkowania. Zaowocowaáo to pauperyzacją gospodarstw domowych utrzymujących siĊ z
rolnictwa, pogáĊbianiem siĊ zróĪnicowania materialnego spoáeczeĔstwa oraz wzrostem
dysparytetu dochodów ludnoĞci rolniczej w stosunku do pozostaáych grup zawodowych
[Kucka i Stempel 20005].
Spadek realnych dochodów, przy jednoczesnym zmniejszeniu opieki socjalnej
paĔstwa, wzrost bezrobocia oraz zróĪnicowanie wysokoĞci zarobków zrodziáy poczucie
pogorszenia warunków materialnych i zagroĪenia moĪliwoĞci zaspokajania potrzeb oraz
narastanie pesymistycznych ocen przyszáoĞci sytuacji gospodarczej i Īycia na wsi
[Gutkowska 1999; àapiĔska-Tyszka 2002; Wyszkowska 2006]. Wedáug Gutkowskiej
[2002] ponad poáowa rolników uwaĪaáa swoje gospodarstwa za nierozwojowe,
jednoczeĞnie okoáo 80% wáaĞcicieli nie zamierzaáo powiĊkszaü obszaru swoich
gospodarstw, ani inwestowaü w ich modernizacjĊ w najbliĪszym czasie. Wraz z rozwojem
gospodarczym kraju nie znikają te róĪnice, nie podnosi siĊ teĪ znacząco poziom Īycia na
wsi. JednakĪe wymienione niekorzystne zjawiska zachodzące na wsi są czĊĞciowo
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niwelowane przez mniejsze koszty utrzymania niĪ w mieĞcie oraz samozaopatrzenie
w ĪywnoĞü [Powszechny… 1997, Sikora 1999].

Poziom wyksztaácenia jako istotny skáadnik kapitaáu ludzkiego
Czynnikami wytwórczymi, warunkującymi funkcjonowanie gospodarstw rolniczych
oraz osiągane przez ich wáaĞcicieli dochody, są praca, kapitaá, technologia, organizacja i
zarządzanie. Wynika z tego, Īe istotnym elementem uzyskania przewagi na rynku jest
czynnik ludzki i jego cechy jakoĞciowe, do których zaliczyü trzeba wiedzĊ, kwalifikacje,
umiejĊtnoĞci oraz poziom intelektualny. MoĪna zatem stwierdziü, Īe do najwaĪniejszych
barier rozwojowych oraz problemów ksztaátujących funkcjonowanie gospodarstw
rolniczych w Polsce naleĪą niedoskonaáoĞci organizacyjne związane z czynnikiem pracy
[àĊczycki 2005] oraz niskie wyksztaácenie mieszkaĔców, które wiąĪe siĊ z czĊsto niskim
poziomem aspiracji, maáą aktywnoĞcią zawodową, kulturalną i spoáeczną [Kobyáecki
2005]. Co prawda poziom wyksztaácenia osób związanych z rolnictwem ulega
systematycznej poprawie, niestety jest on nadal niĪszy niĪ wĞród mieszkaĔców miast, a
wyksztaácenie rolników czĊsto pozostaje na bardzo niskim poziomie ogólnym i fachowym.
Gáówną przyczyną takiego stanu rzeczy jest czĊste koĔczenie nauki na niĪszym poziomie
(przewaĪnie zasadniczej szkoáy zawodowej) oraz niĪszy ogólny poziom ksztaácenia
szkolnego i przedszkolnego na wsi. Powodowane jest to chroniczną niewydolnoĞcią
wynikającą z niskiego poziomu edukacji na wsi. Warunki nauki na wsi są zdecydowanie
gorsze niĪ w mieĞcie, równieĪ przeciĊtny poziom nauczania jest z reguáy niĪszy. Na mniej
korzystne moĪliwoĞci edukacyjne dzieci wiejskich wpáywa szereg barier związanych
z funkcjonowaniem systemu oĞwiaty wiejskiej, na które skáadają siĊ przede wszystkim:
ograniczony dostĊp do przedszkoli, gorzej wykwalifikowana kadra nauczycielska, gorsza
oferta edukacyjna szkolnictwa ponadgimnazjalnego. WystĊpująca czĊsto záa sytuacja
materialna rodzin wiejskich ogranicza wybór szkoáy Ğredniej lub wyĪszej do tych
znajdujących siĊ w najbliĪszej okolicy, co pozwala wyeliminowaü koszty związane z
zamieszkaniem poza domem. Pomimo obserwowanej w ostatnich latach pozytywnej
tendencji na wsi, jaką jest staáy wzrost odsetka osób z wyksztaáceniem
ponadpodstawowym, Polska nadal odstaje pod tym wzglĊdem od realiów Unii
Europejskiej. WĞród uĪytkowników gospodarstw rolniczych w Polsce aĪ 32% zakoĔczyáo
edukacjĊ na poziomie szkoáy podstawowej. W krajach UE-15 udziaá ten wynosi zaledwie
16,9% [Krajowy… 2006, Program… 2006].
Konsekwencją niĪszego poziomu wyksztaácenia wáaĞcicieli gospodarstw rolniczych w
Polsce jest miĊdzy innymi mniejsza ich aktywnoĞü spoáeczno-zawodowa, wiĊksze
trudnoĞci ze znalezieniem alternatywnego miejsca pracy poza rolnictwem oraz wspomniany
niski poziom dochodów [Marcysiak 2005]. Poziom posiadanej wiedzy determinuje
wystĊpowanie postaw przedsiĊbiorczych, które polegają na prowadzeniu efektywnej
organizacji gospodarczej i uáatwiają poszukiwanie nowych rozwiązaĔ technologicznych,
nowych rynków zbytu, oraz niekonwencjonalnych systemów organizacji produkcji
[Spychalski 2005]. Niski wskaĨnik wyksztaácenia wystĊpujący na wsi hamuje powstawanie
maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw. WaĪne jest, aby instytucje rządowe oraz pozarządowe
kierowaáy pomoc do przedsiĊbiorców wiejskich w zakresie zdobywania wiedzy. Polegaü
ona powinna na podwyĪszaniu kwalifikacji osób poszukujących pracy, doskonaleniu kadr
maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw, wspieraniu inicjatyw w zakresie rozwoju lokalnego,
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przeciwdziaáaniu bezrobociu i promocji przedsiĊbiorczoĞci [Grzybek 2005]. Maáe i Ğrednie
przedsiĊbiorstwa w znaczący sposób wpáywają na rozwój gospodarki krajowej i lokalnej.
Aby pobudziü postawy przedsiĊbiorcze wĞród osób zamieszkujących tereny wiejskie naleĪy
wyrobiü u nich cechy takie, jak umiejĊtnoĞü dostrzegania zmian oraz reagowania na nie,
zdolnoĞü podejmowania decyzji i rozwijania dziaáaĔ polegających na pomnaĪaniu kapitaáu i
identyfikowaniu szans niezaleĪnie od posiadanych zasobów oraz gotowoĞü do
podejmowania ryzyka [WoĨniak 2006]. Wszelkie dziaáania zmierzające do podniesienia
kwalifikacji ludnoĞci wiejskiej, w tym rolniczej, przyczyniają siĊ do zwiĊkszenia potencjaáu
intelektualnego oraz konkurencyjnoĞci produkcji [Mickiewicz 2005a; Wawrzyniak i
Wojtasik 2004].

Zasoby siáy roboczej w rolnictwie
Niski poziom wyksztaácenia na wsi determinuje wystĊpowanie nadmiernych zasobów
siáy roboczej w rolnictwie, których miernikiem jest liczba osób utrzymujących siĊ gáównie
z wáasnej pracy w gospodarstwie [WoĞ 2000]. Zatrudnienie w polskim rolnictwie w
przeliczeniu na 100 ha jest zróĪnicowane regionalnie i jest najwyĪsze w województwach
poáudniowych (np. Podkarpacie 46,8 osób), a najniĪsze w województwach zachodniopóánocnych (Zachodniopomorskie 7,1 osób) [Mickiewicz 2005a]. Problem ten jest
uwarunkowany historycznie i jest konsekwencją cywilizacyjnego opóĨnienia polskiej wsi,
siĊgającego poáowy XIX wieku, a utrwalanego przez gospodarkĊ centralnie sterowaną.
WystĊpujący w polskim rolnictwie systematyczny proces obniĪania zatrudnienia ma
przebieg zdecydowanie mniej dynamiczny w porównaniu do innych krajów europejskich.
JednakĪe naleĪy zauwaĪyü, Īe pomimo ogólnie wysokiego zatrudnienia w polskim
rolnictwie wystĊpują regiony kraju, gdzie mamy do czynienia z problemem wyludniania siĊ
obszarów wiejskich i brakiem nastĊpców w gospodarstwach. Dotyczy to gáównie
wschodnich regionów Polski.
Indywidualne gospodarstwa rolnicze w Polsce wiąĪąc duĪe zasoby pracy peánią
funkcjĊ swoistego bufora w stosunku dla gospodarki krajowej. Przejmują siáĊ roboczą, gdy
wystĊpuje ona w nadmiarze i oddają dziaáom pozarolniczym w rejonach duĪego na nią
zapotrzebowania [Kapusta 2005; Wiatrak 2005]. Obecne wysokie bezrobocie w kraju
uniemoĪliwia wcháoniĊcie nadwyĪki siáy roboczej, gáównie niewykwalifikowanej,
zwalnianej z rolnictwa. Brak pracy w innych dziaáach gospodarki wpáywa na niemoĪnoĞü
przesuniĊcia do nich tych nadwyĪek. Mimo odnotowywanego w ostatnich latach
oficjalnego spadku stopy bezrobocia w skali kraju (17,6% w 2002 r., 16,3% w 2005 r.,
okoáo 10% w maju 2008 r.) obszary wiejskie nadal borykają siĊ z jego problemami,
poniewaĪ w oficjalnych statystykach nie ujmuje siĊ tak zwanego bezrobocia ukrytego lub
agrarnego (zbĊdna siáa robocza), wystĊpującego przede wszystkim w rodzinach
utrzymujących siĊ gáównie z rolnictwa [àapiĔska-Tyszka 2002; Program… 2006; Saloni i
Margol 2005].
Wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie wiąĪe siĊ nierozerwalnie z rozdrobnieniem
gospodarstw i záą strukturą agrarną. W Polsce funkcjonuje 1,71 mln gospodarstw
rolniczych. WiĊkszoĞü z nich posiada grunty w tzw. szachownicĊ, z czego 18,1% w szeĞciu
lub wiĊkszej liczbie dziaáek, które nierzadko znajdują siĊ w znacznej odlegáoĞci od siedziby
gospodarstwa. ĝrednia powierzchnia gospodarstwa, determinująca skalĊ produkcji, wynosi
zaledwie okoáo 10 ha, gdy w UE-15 okoáo 23,11 ha [Program… 2006]. WystĊpuje pod tym
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wzglĊdem spore zróĪnicowanie regionalne. Na póánocnym zachodzie kraju Ğrednia ta
oscyluje w granicach 20 ha, natomiast na poáudniu okoáo 3,3 ha. Nie moĪemy jednak
zapominaü, Īe równieĪ w UE istnieje spore regionalne zróĪnicowanie Ğredniej powierzchni
gospodarstw. Dla przykáadu moĪna podaü Wielką BrytaniĊ ze Ğrednią okoáo 70 ha oraz
Wáochy, w których jest to okoáo 8 ha [Kobyáecki 2005]. Trzeba mieü na uwadze, Īe
rozdrobnienie struktury obszarowej gospodarstw uniemoĪliwia akumulacjĊ kapitaáu
potrzebnego do podjĊcia inwestycji poprawiających efektywnoĞü gospodarowania i
przeszkadza w konkurowaniu z rolnictwem UE [Mickiewicz 2005a]. Co wiĊcej,
moĪliwoĞci produkcyjno-ekonomiczne determinowane są w duĪym stopniu przez wielkoĞü
gospodarstw [Kusz 2005], a poziom dochodu rolniczego netto na jednego
peánozatrudnionego roĞnie wraz z powierzchnią gospodarstwa [Kucka i Stempel 2005].

Bariery infrastrukturalne
Znaczącą przeszkodą hamującą rozwój obszarów wiejskich w Polsce, a w tym i
rolnictwa, jest sáabo rozwiniĊta infrastruktura techniczna [Mickiewicz 2005b]. Wiele
istniejących dróg wymaga utwardzenia oraz bieĪących napraw. DuĪym problemem są
wystĊpujące braki dostatecznego wyposaĪenia w zbiorową sieü wodno-kanalizacyjną, jak
równieĪ maáa liczba oczyszczalni Ğcieków. Jedynie 12,7% wsi posiada zbiorową
kanalizacjĊ, przy czym 85,8% miejscowoĞci wiejskich wyposaĪonych jest w sieü
wodociągową. Kolejnymi problemami są záy stan infrastruktury energetycznej (w tym
przede wszystkim gazociągowej) oraz niedostateczny rozwój sieci telefonicznych,
co równieĪ wpáywa hamująco na moĪliwoĞci swobodnego korzystania ze staáych áączy
internetowych. Poza tym moĪliwoĞci rozwojowe indywidualnych gospodarstw są w duĪej
mierze hamowane przez eksploatowanie budynków gospodarczych oraz narzĊdzi i maszyn
rolniczych, które czĊsto są stare, wysáuĪone i w záym stanie technicznym. Rozwojowi
obszarów wiejskich nie sprzyja takĪe niewielka liczba i sáaba organizacja instytucji
rynkowych, finansowych i produkcyjnych. Dotychczasowe tradycyjne formy
wspóádziaáania mieszkaĔców wsi, które opieraáy siĊ na wzajemnej pomocy sąsiedzkiej oraz
rodzinnej, zostaáy powaĪnie osáabione lub niejednokrotnie zanikáy caákowicie. Natomiast
nowe formy akcentujące wspólnotĊ interesów nie wyksztaáciáy siĊ jeszcze w
zadowalającym stopniu. Poza tym, niedostateczny rozwój planowania przestrzennego, przy
braku jednoznacznych kryteriów oraz zasad wykorzystania przestrzeni i gruntów, zagraĪają
utratą atrakcyjnoĞci wielu miejscowoĞci wiejskich, nie tylko dla ludnoĞci miejscowej, lecz
takĪe dla napáywających nowych mieszkaĔców, a w tym potencjalnych inwestorów. Do
tego dochodzą problemy z niedostatecznie rozwiniĊtą infrastrukturą spoáeczną i kulturową,
która na terenach wiejskich wykazuje cechy niedoinwestowania i niedostosowania do
potrzeb lokalnych spoáecznoĞci. Braki te dotyczą szczególnie niedostatecznej liczby
placówek sáuĪby zdrowia, oĞrodków kulturalnych, oĞwiatowych, rekreacyjnych i
turystycznych. W wielu polskich wsiach brak takich instytucji jak domy kultury, kluby,
boiska sportowe, Ğwietlice, biblioteki, stowarzyszenia, czy grupy artystyczne [Krajowy…
2006; Program… 2006; Wieruszewska 2002].
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Wpáyw transformacji systemowej na stan polskiego rolnictwa
Na obecną sytuacjĊ polskiego rolnictwa, a w tym indywidualnych gospodarstw,
wpáyw miaáo wiele czynników związanych ze zmianą systemu gospodarczego na przeáomie
lat osiemdziesiątych i dziewiĊüdziesiątych ubiegáego wieku. Transformacja spoáecznoekonomiczna miaáa istotny wpáyw na dwie páaszczyzny: makroekonomiczną, czyli
funkcjonowanie gospodarki i jej związków z otoczeniem zewnĊtrznym, oraz
mikroekonomiczną, czyli na zachowania podmiotów gospodarczych [Gutkowska 2002].
Przeksztaácenia te odbywaáy siĊ w okresie kryzysu polskiej gospodarki, dekoniunktury w
rolnictwie oraz niewystarczającego wsparcia rolnictwa z budĪetu paĔstwa. Wskutek tego
osáabieniu ulegáy procesy modernizacyjne w rolnictwie i dziaáach gospodarki z nim
związanych. WpáynĊáo to destabilizująco na sytuacjĊ spoáeczno-ekonomiczną ludnoĞci
wiejskiej. Spowodowaáo narastanie problemów spoáecznych, technicznych i
ekonomicznych, powiĊkszanie siĊ dystansu w stosunku do innych dziaáów gospodarki
narodowej. Gwaátowna zmiana ustroju gospodarczego, wiązaáa siĊ równieĪ z koniecznoĞcią
borykania siĊ z obciąĪeniami, jakie zostaáy po systemie gospodarki centralnie sterowanej,
gáównie związanymi ze záą strukturą, wysokim poziomem zanieczyszczenia Ğrodowiska
naturalnego oraz chaotycznym zagospodarowaniem przestrzeni [Wieruszewska 2002;
Wilkin 2005a].
WĞród niekorzystnych dla rolnictwa zmian, spowodowanych przemianami systemu
gospodarczego, naleĪy wymieniü równieĪ ograniczenie interwencji paĔstwa na rynku
rolnym oraz redukcjĊ stosowanych przedtem narzĊdzi polityki rolnej paĔstwa, takich jak
sterowanie obrotem produktów rolnych oraz ich skup przez uspoáecznione jednostki,
urzĊdowe ustalanie cen skupu produktów rolnych i cen detalicznych podstawowych
artykuáów ĪywnoĞciowych na relatywnie niskim poziomie, dotacje do rolnictwa i
wyprodukowanej ĪywnoĞci. Zaprzestano takĪe utrzymywania na niskim poziomie cen
Ğrodków produkcji i ich dotacji, jak równieĪ rozdzielnictwa spowodowanego ciągáymi
brakami. Zredukowano centralne sterowanie importem gáównych surowców rolniczych,
a takĪe system dopáat do eksportu surowców rolnych. SkoĔczyáo siĊ instytucjonalne
utrzymywanie parytetu dochodu ludnoĞci rolniczej i pozarolniczej. Skutkiem tego zmalaáo
bezpieczeĔstwo socjalno-bytowe ludnoĞci wiejskiej. Pojawiáy siĊ wspomniane juĪ
wczeĞniej takie problemy jak bezrobocie jawne i ukryte (likwidacja zakáadów pracy),
pogorszenie siĊ sytuacji ekonomicznej rodzin utrzymujących siĊ z gospodarstw rolniczych,
pogáĊbienie niekorzystnego parytetu ich dochodów w porównaniu z innymi grupami
zawodowymi. Spadá udziaá dochodów z produkcji rolniczej, a wzrósá udziaá ĞwiadczeĔ
emerytalno-rentowych, które dla wielu gospodarstw staáy siĊ gáównym Ĩródáem
utrzymania. Doszáo do pogorszenia relacji miĊdzy cenami produktów rolnych, a cenami
Ğrodków produkcji. Powstaáy trudnoĞci ze zbytem, miĊdzy innymi spowodowane
malejącym popytem na krajową ĪywnoĞü, przy jednoczesnych trudnoĞciach jej sprzedaĪy
na rynkach zagranicznych. Spadek popytu krajowego wiązaá siĊ ze zmniejszeniem
spoĪycia, w wyniku zuboĪenia ludnoĞci w miastach, co byáo konsekwencją obniĪenia
dochodów i wzrostu cen wskutek ograniczenia dotacji do sektora rolno-spoĪywczego,
uwolnienia cen na artykuáy rolne, napáywu towarów (czĊsto subsydiowanych) z zagranicy.
Wycofanie siĊ paĔstwa z dotowania wielu artykuáów i usáug zaspokajających podstawowe
potrzeby (ĪywnoĞciowe, mieszkaniowe, opaáowe, energetyczne oraz leki, przedszkola itp.)
doprowadziáo do radykalnej zmiany struktury wydatków w gospodarstwach domowych.
Rynek sprzedawcy, determinowany wystĊpującymi brakami towaru, przeksztaáciá siĊ w
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rynek nabywcy. Niskie dochody nominalne konsumentów staáy siĊ czynnikiem
ograniczającym swobodny wybór zaspokajania ich potrzeb. ReglamentacjĊ „kartkową”
zastąpiáa reglamentacja „dochodowa”. Zostaáa zachwiana korzystna i stabilna dotąd
pozycja gospodarstw rolniczych, które w systemie gospodarki centralnie sterowanej miaáy
dobrą sytuacjĊ ekonomiczną, mierzoną poziomem dochodów rolników w stosunku do
pozostaáych kategorii zawodowych [Zegar 1999; Gutkowska 2002]. Silna pozycja rolników
indywidualnych oraz pracowników PGR szybko zmieniáa siĊ na sáabą wskutek zaistniaáych
zmian makroekonomicznych i makrospoáecznych, „zamkniĊcia ochronnego parasola
paĔstwa”, gwarantującego wysoką opáacalnoĞü produkcji i miejsca pracy w rolnictwie.

Czynniki wspierające rozwój rolnictwa
Czynnikiem áagodzącym negatywne zaszáoĞci wystĊpujące w polskim rolnictwie,
które zostaáy wymienione powyĪej, a przy tym sprzyjającym rozwojowi obszarów
wiejskich, jest obserwowane ostatnio zwiĊkszenie liczby miejsc pracy na skutek rosnącego
tempa rozwoju gospodarczego w skali caáego kraju. Procesom modernizacyjnym sprzyja
teĪ wzglĊdnie stabilizująca siĊ polityka rolna oraz coraz bardziej skuteczny lobbing na
rzecz róĪnych grup interesów związanych ze Ğrodowiskiem wiejskim. Znaczącym bodĨcem
rozwojowym okazaáo siĊ wykorzystanie skierowanych w sektor rolnictwa funduszy
pomocowych, których celem byáo przede wszystkim poprawienie efektywnoĞci
wykorzystania zasobów, wzrost dochodów gospodarstw rolniczych oraz poprawa stanu
infrastruktury technicznej na terenach wiejskich. Poza tym, wejĞcie naszego kraju w 2004
roku w struktury Unii Europejskiej, a co za tym idzie wáączenie polskiego rolnictwa do
WPR i jednolitego rynku europejskiego, stworzyáo moĪliwoĞü wystąpienia dodatkowych
efektów mnoĪnikowych. Polegają one miĊdzy innymi na upowszechnianiu bardziej
efektywnych systemów produkcji przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, dziĊki
wsparciu przez Ğrodki pochodzące z budĪetu UE. Jednak Ğrodki te stanowiü mogą jedynie
uzupeánienie dla krajowych, publicznych i prywatnych nakáadów. Ich celem jest
wyrównywanie poziomu rozwoju miĊdzy poszczególnymi regionami Europy i krajami
czáonkowskimi [Heller 2001]. Otrzymanie pomocy wiąĪe siĊ ze speánieniem okreĞlonych
warunków finansowania w ramach odpowiednich funduszy. Pomoc ta nie moĪe byü wyĪsza
niĪ limity wsparcia ustanowione dla poszczególnych jej rodzajów, form, czy dziedzin
gospodarki. SáuĪy ona ksztaátowaniu polityki publicznej oraz realizacji okreĞlonych celów.
Niedozwolone jest wsparcie, które ma na celu wyáącznie poprawĊ sytuacji finansowej
regionu, czy dziaáu gospodarki, musi ono istotnie przyczyniaü siĊ do ich rozwoju [Idczak
2005]. W perspektywie 10-20 lat produktywnoĞü polskiego rolnictwa ma realne szanse na
zbliĪenie siĊ do poziomu osiągniĊtego przez rolnictwo zachodnioeuropejskie. Polityka UE
gwarantuje rozwój gospodarstw indywidualnych, ale muszą one przejĞü przeobraĪenia, aby
sprostaü wymaganiom wspóáczesnej gospodarki w ramach wspólnotowego rynku [Kapusta
2005]. NaleĪy jednak mieü na uwadze zmiany kierunków Wspólnej Polityki Rolnej UE, a
mianowicie osáabianie stopnia protekcjonizmu w stosunku do rolnictwa i nacisk na
poprawĊ jego konkurencyjnoĞci w skali Ğwiatowej, przez chociaĪby odejĞcie od polityki
wspierania cen produktów rolnych. Na pomoc bĊdzie mogáa liczyü coraz wĊĪsza grupa
najefektywniej funkcjonujących gospodarstw. Promowane bĊdą w coraz szerszym zakresie
przedsiĊwziĊcia sáuĪące ochronie i ksztaátowaniu Ğrodowiska naturalnego. WPR ewoluuje
w kierunku wsparcia wszystkich mieszkaĔców wsi, co ma sprzyjaü rozwojowi
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infrastruktury, unowoczeĞnieniu marketingu i przetwórstwa produktów rolnych,
dywersyfikacji dochodów ludnoĞci rolniczej [Józwiak 2005].
Optymalne wykorzystanie Ğrodków pomocowych z budĪetu UE wymaga jednak
zdefiniowania problemów, z jakimi zmaga siĊ rodzime rolnictwo, a nastĊpnie okreĞlenia
celów, jakie mają zostaü osiągniĊte za pomocą Ğrodków, które moĪna dla tych dziaáaĔ
pozyskaü. Dlatego konieczne jest ponowne zidentyfikowanie obszarów wymagających
wsparcia zewnĊtrznego i okreĞlenia dziedzin, które naleĪy rozwijaü. WczeĞniejsza
regionalizacja spoáeczno-gospodarcza obszarów wiejskich ulega zmianom. Niektóre
regiony, wykazujące wczeĞniej opóĨnienie rozwojowe, wykazują teraz duĪą dynamikĊ
zmian ze wzglĊdu na swoje obecne preferencyjne poáoĪenie, np. pogranicze zachodnie. Z
kolei inne przeĪywają stagnacjĊ, a nawet regres. Ponowne wyróĪnienie i
scharakteryzowanie obszarów problemowych pozwoli w lepszy sposób okreĞliü stopieĔ
waĪnoĞci dziaáaĔ interwencyjnych w poszczególnych regionach [Adamowicz 2005; Kay
2000; Wilkin 2005a].

Podsumowanie i wnioski
Podsumowując omawianie problemów, jakie wystĊpują na obszarach wiejskich w
Polsce, moĪna stwierdziü, Īe wieĞ i rolnictwo naszego kraju szczególnie odbiegają od
europejskich standardów. Przyczyny takiego stanu rzeczy mają charakter dáugotrwaáy
i strukturalny. Rolnictwo polskie czekają spore zmiany, które bĊdą wpáywaáy na przyszáy
charakter obszarów wiejskich. Aby zmierzaáy one w dobrym kierunku, muszą byü
wczeĞniej zaplanowane. Dlatego musi istnieü jasno nakreĞlona wizja, na podstawie której
bĊdzie tworzona strategia, a dalej plan rozwoju obszarów wiejskich, którym z kolei
podporządkowane zostaną odpowiednie dziaáania. Naturalną rzeczą jest, Īe Polska jako kraj
czáonkowski Unii Europejskiej zmierza w kierunku „europejskiego modelu rolnictwa”,
opierającego siĊ na symbiozie rynku oraz regulacji prawnych paĔstw i organów
wspólnotowych. Zakáada on, Īe na wsi bĊdzie mieszkaü i pracowaü ludnoĞü
wielozawodowa. Obszary wiejskie mają byü miejscem realizacji wielu funkcji i wartoĞci, z
bogatym oraz zróĪnicowanym krajobrazem, gdzie káadziony jest nacisk na ograniczanie
oraz eliminacjĊ skaĪenia gleby, wód i powietrza, a gospodarka wspóáegzystuje z dziką
przyrodą [Józwiak 2005; Wilkin 2005b].
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