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Słowo wstępne
Rolnictwo jest ważną dziedziną gospodarki i odgrywa kluczową rolę w polityce
ekonomicznej państwa, zapewniając produkcję żywności, która decyduje o bycie
i bezpieczeństwie narodów. Wymiana na rynkach żywnościowych wpływa na konkurencję między rolnikami. Wygrywają najmocniejsi – oferujący najwyższą jakość przy
najniższej cenie. W latach 50. XX wieku Europa Zachodnia, mająca niedobory żywnościowe, podjęła integrację gospodarczą w rolnictwie. Zaczęto realizować Wspólną
Politykę Rolną, której głównym celem było zwiększenie produkcji żywności. Ówczesna
poprzedniczka Unii Europejskiej chciała w ten sposób zapewnić konsumentom stałe
zaopatrzenie w żywność po względnie niskich cenach oraz zagwarantować opłacalność produkcji rolniczej. W tym okresie zachęcano rolników do zwiększania produkcji,
w zamian oferując dotacje finansowe na restrukturyzację gospodarstw, wsparcie kwalifikacji zawodowych i wczesnych emerytur oraz na inne cele.
Na przestrzeni 50 lat Wspólna Polityka Rolna była wielokrotnie reformowana,
począwszy od planu Mansholta (1968 r.), który miał na celu poprawienie struktury agrarnej obszarów wiejskich przez powiększenie areału gospodarstw rolnych i likwidację
jednostek małych, słabo wydajnych, co było niekorzystne dla małych gospodarstw.
Kolejne reformy polityki rolnej Wspólnoty, a później Unii Europejskiej wspierały innowacje w sektorze rolnym i przetwórczym oraz wzmacniały produktywność gospodarowania. Niestety, rolnicy posiadający małe gospodarstwa rolne nie mogli wykazać
się konkurencyjnym potencjałem innowacyjnym w stosunku do wielohektarowych
gospodarstw. Dzisiaj, 50 lat po wprowadzeniu Wspólnej Polityki Rolnej, bezpieczeństwo żywnościowe jest nadal ważne, trzeba jednak także zwracać większą uwagę na
zróżnicowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich oraz spełnianie wysokich norm związanych z ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt. W ostatnich
latach Wspólna Polityka Rolna kładzie większy nacisk na zrównoważone rolnictwo,
innowacje, badania rynkowe i edukację oraz system wsparcia dla wszystkich rozwijających się gospodarstw rolnych. Zaczyna się bardziej otwierać na małe gospodarstwa
rolne, ich funkcję oraz role, jakie pełnią w społecznościach lokalnych. W niektórych
krajach europejskich, w tym w Polsce, na takie gospodarstwa przypada znaczący odsetek produkcji rolniczej.
Według nomenklatury przyjętej w Unii Europejskiej, za gospodarstwo małe (drobne)
uważa się gospodarstwo o wielkości ekonomicznej poniżej 8 ESU lub o powierzchni
poniżej 5 ha UR. W Unii Europejskiej istnieje około 10 mln małych gospodarstw rolnych
(11,1 mln wg kryterium siły ekonomicznej, 9,65 mln wg kryterium obszarowego; dane
Eurostatu z 2007 r.). Liczba gospodarstw o powierzchni do 5 ha UR w Polsce jest wysoka
– wynosi 862 tys., przy czym gospodarstwa do 2 ha stanowią 39%, a gospodarstwa od 3
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do 5 ha – 61% tej liczby (dane Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r.). Duże znaczenie
ma więc wyeliminowanie barier ograniczających dostęp małych (drobnych) gospodarstw do środków pomocowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, a także zapewnienie wsparcia finansowego tym z nich, które chcą się bardziej rozwijać pod względem
ekonomicznym. Gospodarstw tych nie można pozostawić samym sobie; niezbędna jest
tu rozważna polityka regionalna.
Chcąc ocenić sytuację społeczno-ekonomiczną drobnych gospodarstw rolnych
w Unii Europejskiej oraz wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na te gospodarstwa,
zorganizowano w lipcu 2011 i 2012 roku międzynarodowe konferencje naukowe pt.
„Teraźniejszość i przyszłość drobnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej” oraz
„Wspólna Polityka Rolna wobec drobnych gospodarstw rolnych”. Uczestniczyli w nich
przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i innych instytucji Unii Europejskiej,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Minister Pracy i Polityki Społecznej
oraz pracownicy innych ministerstw Rzeczypospolitej Polskiej, a także pracownicy
naukowi i praktycy z 15 krajów europejskich, w tym Polski. Następstwem ustaleń konferencji z 2011 roku było podjęcie uchwały o konieczności utworzenia Europejskiego
Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jednostka o tej nazwie została powołana przez Senat
UR z dniem 1 marca 2012 roku.
Celem działania Centrum jest koordynowanie i prowadzenie badań, wykonywanie
analiz, ekspertyz i opracowań, prowadzenie szkoleń oraz organizowanie konferencji
i seminariów naukowych dotyczących funkcjonowania i przemian drobnych gospodarstw rolnych oraz rozwoju obszarów wiejskich w Europie, zwłaszcza w krajach Unii
Europejskiej.
Zakres zadań realizowanych przez Centrum obejmuje:
•

ocenę kształtowania polityki gospodarczej, regionalnej, lokalnej i wspólnotowej,
służącej rozwojowi obszarów wiejskich i zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa,
zwłaszcza drobnych gospodarstw, w zróżnicowanych warunkach przyrodniczo-społecznych i ekonomicznych,

•

analizę i ocenę drobnych gospodarstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem:
– dywersyfikacji źródeł dochodów,
– podejmowania działalności gospodarczej przez właścicieli drobnych gospodarstw rolnych,
– zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej,
– integracji poziomej i pionowej drobnych gospodarstw rolnych oraz ich unowocześnienia i innowacyjności,
– marketingu produktów rolniczych,
– doradztwa na rzecz drobnych gospodarstw rolnych, społeczności wiejskiej
i przedsiębiorczości pozarolniczej,

•

rozwój produktów lokalnych i regionalnych,

•

gospodarowanie ziemią rolniczą oraz przemiany agrarne i strukturalne w regionach o rozdrobnionym rolnictwie,
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•

ochronę środowiska i wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

•

ekonomikę produkcji i efektywność drobnych gospodarstw rolnych,

•

problemy rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach drobnotowarowych,

•

otoczenie instytucjonalne drobnych gospodarstw rolnych i agrobiznesu,

•

zmiany w agrosystemach i krajobrazie regionów, w których dominują drobne gospodarstwa rolne,

•

innowacyjność i informatyzację gospodarstw, produkcji, usług i obrotu rolnego,

•

produkcję leśną oraz rzemieślniczy przerób drewna,

•

wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii traktowane jako szansa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw wiejskich.

Działalnością jednostki kierują Rada Programowa oraz Dyrektor Centrum. W celu
popularyzacji i międzynarodowej wymiany wyników badań naukowych Europejskie
Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych za zgodą J.M. Rektora Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie powołało czasopismo naukowe pt.
„Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings”.
W czasopiśmie będą publikowane oryginalne wyniki badań związanych z drobnymi
gospodarstwami, a prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w Unii Europejskiej
oraz w innych krajach Europy. Do współpracy zaproszono wybitnych naukowców i praktyków. Niniejszy zeszyt otwiera forum dyskusyjne poświęcone roli i funkcjonowaniu
obszarów wiejskich o rozdrobnionej strukturze agrarnej.
Prof. dr hab. Janusz Żmija, dr h.c.
Dyrektor Europejskiego Centrum Badawczego
Drobnych Gospodarstw Rolnych
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Foreword
Agriculture is an important sector of the economy and plays a vital role in the
economic policy of each country, ensuring the production of food, which determines
the existence and security of nations. The exchange on food markets helps to stimulate competition between farmers. As a result, only the strongest, the ones offering
highest quality at lowest price, would win. In the 1950s, Western Europe, suffering
food shortages, started economic integration in agriculture. The Common Agricultural
Policy was implemented with the main aim of increasing food production. In this way,
the predecessor of the today’s European Union wanted to provide consumers with
a constant supply of food at relatively low prices and ensure the profitability of agricultural production. Farmers were then encouraged to increase their production, in
return being offered financial subsidies for farm restructuring and support for professional qualifications, early retirement, etc.
Over the past 50 years, the Common Agricultural Policy has repeatedly been subject
to reforms, starting from the Mansholt plan of 1968 (unfavourable to small farms)
which was intended to improve the agrarian structure of rural areas by increasing the
size of farms and eliminating small, not very efficient ones. Further reforms of the
agricultural policy of the European Union’s predecessors supported innovations in the
agricultural and processing sector and enhanced farming productivity. Unfortunately,
the owners of small farms did not have as great competitive potential for innovation as
large, multi-hectare farm owners did. Today, 50 years after establishing the Common
Agricultural Policy, the food safety issue is still important, however, more attention
should be paid to the varied levels of economic development in rural areas and the
necessity of meeting high standards of environmental protection and animal welfare.
In recent years, the Common Agricultural Policy has attached more weight to sustainable agriculture, innovations, market research and education as well as to a support
system to all developing farms. It has become more open to the needs of small farms,
their function and role they play in local communities. In some of the European countries, including Poland, such farms provide a significant proportion of the country’s
agricultural production.
According to the terminology adopted in the European Union, farms having the
economic size below 8 ESU or the area under 5 ha AL are considered as small. The
European Union has around 10 million small farms (11.1 million according to economic
size, 9.65 million according to area; Eurostat data of 2007). The number of farms with
the area of up to 5 ha AL in Poland is high, about 862 thousand, of which 39% are farms
with up to 2 ha and 61%, farms with 3 to 5 ha (Agricultural Census data of 2010). It is
therefore vitally important to remove barriers restricting the access of small farmers
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to aid funds within the Common Agricultural Policy, as well as to provide financial
support to small farms wishing to develop economically. These farms should not be
left to their fate, but conscious regional policy is indispensable in this case.
In order to assess the socio-economic situation of small farms in the European
Union and the impact of the Common Agricultural Policy on those farms, international
scientific conferences entitled “The present and future of small farms in the European
Union” and “The Common Agricultural Policy towards small farms” were organised
in July 2011 and 2012. The conferences were attended by the representatives of the
European Parliament and other institutions of the European Union, the Minister of
Agriculture and Rural Development, the Minister of Labour and Social Policy and the
employees of other ministries of the Republic of Poland, as well as researchers and
practitioners from 15 European countries, among them Poland. The conference of
2011 resulted in adopting a resolution on the need to establish the European Research
Centre for Small Agricultural Holdings at the Hugo Kollataj University of Agriculture
in Krakow. Consequently, a unit by this name was established by the Senate of the
University on the 1st March of 2012.
The aim of the Centre is to coordinate and conduct research, perform analyses,
evaluations and studies, provide training and organise scientific conferences and
seminars concerning the operation and transformation of small farms and the development of rural areas in Europe, particularly in the European Union countries.
The scope of tasks performed by the Centre includes:
•

evaluation of the regional, local, and community economic policy serving rural
development and sustainable agricultural development, with particular regard to
small farms, under varied natural, social and economic conditions,

•

analysis and evaluation of small farms, with particular emphasis on:
– diversification of income sources,
– establishment of businesses by the owners of small farms,
– management in a market economy,
– horizontal and vertical integration; modernisation and innovation,
– marketing of agricultural products,
– advisory services for small farmers, rural society, and non-agricultural business
holders,

•

development of local and regional products,

•

management of agricultural land; agrarian and structural changes in regions with
fragmented agriculture,

•

environmental protection; support of sustainable rural development,

•

economics of production; efficiency of small farms,

•

problems of crop and livestock production development on small farms,

•

institutional environment of small farms and agribusiness,

•

changes in the agrarian systems and landscape of regions where small farms prevail,
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•

innovation and computerisation of farms, production, services and agricultural
trade,

•

forest production and artisanal wood processing,

•

use of alternative sources of energy considered as an opportunity to improve the
energy security of farms.

The unit is directed by the Centre’s Advisory Board and the Director. In order to
ensure dissemination and international exchange of research results, the European
Research Centre for Small Agricultural Holdings with the approval from the Rector
of the University of Agriculture in Krakow established a new scientific journal entit
led “Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural
Holdings”. The journal will publish the original results of studies conducted at different research centres in the European Union and other countries of Europe, and devoted
to the issues of small farms. Outstanding academics and practitioners have been asked
to cooperate. The present issue creates a forum for the discussion on the role and
functioning of rural areas with fragmented agrarian structure.
Prof. dr hab. Janusz Żmija, dr h.c.
Director of the European Research Centre
for Small Agricultural Holdings,
University of Agriculture in Krakow, Poland
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The role of small farms in Romania and their future
in the face of challenges of the CAP post 2013
Rola małych gospodarstw rolnych w Rumunii i ich przyszłość
wobec wyzwań WPR po roku 2013
Cecilia Alexandri, Lucian Luca
Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Bucharest, Romania
Abstract. Small-sized farms have a significant share in Romania’s agriculture, as a result
of the specificity of land restitution to former owners in the early 1990s. Although the total number of agricultural holdings in Romania was down by almost half a million in the
last decade, from 4.48 million according to the 2002 census to 3.85 million according to
the 2010 census, it remains one of the highest in the EU countries and reveals the social,
subsistence character of a large part of agricultural holdings. As an average of the years
2007–2010, out of the 4 million holdings, only about one million were eligible for direct
payments (those larger than one hectare). Out of these, more than 90% were holdings
with less than 10 ha, owning about one-third of the areas for which direct payments were
received. The paper attempts to evaluate the situation of small farm sector restructuring after applying Measure 141 referring to the support to semi-subsistence farms from
NRDP 2007–2013 and the Life Annuity national scheme. At the same time, starting from
the Commission’s proposal for the post-2013 period on the support to small farms under
the form of a lump sum payment ranging from 500 to 1000 EUR, a series of calculation
variants are made in order to see whether this measure would be financially attractive
for small-sized farms in Romania. The main conclusion of the study could be that the
process of small farm consolidation and their integration into the market economy structures would be quite slow, due to the extremely large number of small farms and to their
safety net role for the extremely poor rural population, whose survival depends on the
operation of the small plots of land under their ownership.
Key words: small-sized farms, Romania, direct payments
Streszczenie. Drobne gospodarstwa rolne mają znaczący udział w rolnictwie Rumunii, co
jest wynikiem zwrotu gruntów ich poprzednim właścicielom na początku lat 90. XX wieku.
Mimo że w ostatnim dziesięcioleciu całkowita liczba gospodarstw w Rumunii zmniejszyła
się o niemal pół miliona – z 4,48 mln według spisu powszechnego ludności z 2002 r. do
Corresponding author – Adres do korespondencji: dr Cecila Alexandri, Institute of Agricultural
Economics, Calea 13 Septembrie No. 13, Casa Academiei Romane, sector 5, code 050711,
Bucharest, Romania, e-mail: cecilia@eadr.ro, alexandricecilia@gmail.com.
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3,85 mln według spisu z 2010 r. – to nadal należy do najwyższych w krajach Unii Europejskiej,
co wskazuje na społeczny, samozaopatrzeniowy charakter znacznej części gospodarstw
rolnych. W latach 2007–2010 spośród 4 mln gospodarstw średnio tylko 1 mln mógł ubiegać
się o dopłaty bezpośrednie (te o powierzchni przekraczającej 1 ha). Spośród wymienionych,
90% stanowiły gospodarstwa o powierzchni poniżej 10 ha, posiadające ok. 1/3 terenów,
którym przyznano dopłaty bezpośrednie. W artykule podjęto próbę oceny sytuacji sektora
drobnych gospodarstw rolnych, przekształcanych po wdrożeniu Działania 141 odnoszącego
się do wspierania gospodarstw niskotowarowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013 oraz krajowego Programu Rent i Emerytur. Jednocześnie wykonano serię obliczeń w różnych wariantach, począwszy od wniosku Komisji w sprawie wsparcia dla
małych gospodarstw rolnych w formie zryczałtowanej dopłaty od 500 do 1000 EUR w okresie po 2013 r., tak aby ustalić, czy tego typu działania będą atrakcyjne finansowo dla małych
gospodarstw rolnych w Rumunii. Głównym wnioskiem z badań jest to, że proces konsolidacji małych gospodarstw rolnych i ich włączania w struktury gospodarki rynkowej będzie
przebiegać raczej powoli ze względu na bardzo dużą liczbę gospodarstw i ich rolę jako parasola ochronnego dla szczególnie ubogiej ludności wiejskiej, której przetrwanie zależy od
eksploatacji małej działki w ramach prawa własności.
Słowa kluczowe: drobne gospodarstwa rolne, Rumunia, dopłaty bezpośrednie

Introduction
Small-sized farms have a significant share in Romania’s agriculture, as a result of the
specificity of land restitution to former owners in the early 1990s. The most important
characteristic was the limitation of restored land area to 10 ha per family; this situation was corrected only in the years 2000 and 2005. The total area restored to the
3.8 million beneficiaries of Law 18/1991 (land restitution law) was 9.3 million ha. On
the other hand, this law, by the modality it regulated the legal circulation of land, practically blocked the land transactions until 1997. In the year 1998, the agricultural land
market was liberalised while maintaining certain conditions (for instance, an upper
limit of 100 ha imposed to the land areas under ownership), and in 2005 this was fully
liberalised for the Romanian citizens.
Although the total number of agricultural holdings in Romania was down by almost
half a million in the last decade, from 4.48 million registered by the 2002 census to
3.85 million according to the 2010 census (Table 1), it remains one of the highest in the
EU countries and reveals the social, subsistence character of a large part of agricultural
holdings.
The 2010 Census reveals a picture of the Romanian agriculture under a too slow
restructuring process. The average agricultural area of a holding was 3.4 ha, nonspecific for a country with a significant size of agricultural land area. The result of
the too slow transformations of the farming sector is highlighted by the fact that
about one-third of the registered holdings in the European Union in 2010 are found in
Romania. Of course, a significant part of these are merely subsistence holdings: about
75% of the registered holdings utilise an agricultural area smaller than 2 ha (however,
the area of all these 2.8 million holdings represents 13% of the total utilised agricultural area at national level).
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Table 1. Evolution of agricultural holdings in Romania in the last decade
Item

2002

2005

2007

2010

Number of holdings
(thousand)

4 485

4 256

3 931

3 856

Utilised agricultural area
(thousand ha)

13 931

13 907

13 753

13 298

Source: Romanian Agricultural Census 2002 and 2010, Farm Structure Survey 2005 and 2007,
National Institute of Statistics, Bucharest

At present, Romania does not have a clear definition of ‘small farm’, but for the
purpose of this analysis we can take into consideration the holdings under 5 ha and even
those under 10 ha. The 3.5 million holdings under 5 ha accounted for 93% of the total
number of holdings, and they operated almost 30% of the utilised agricultural area at
national level. About 98% of holdings were under the 10 ha threshold, with about 39% of
utilised area. The small holdings are obviously non-legal entities. In the year 2010, there
were about 30 thousand legal entity holdings in Romania, with an average area of 190 ha
each. By contrast, the 3.8 million non-legal entity holdings had an average area of 1.9 ha.

The role of small farms
If we leave aside the 3 million subsistence holdings of Romania, the interest in increasing
small farm competitiveness presupposes to focus on the 866 thousand holdings with an
economic size over 1 ESU (according to the data from 2007). The integration of these
holdings into the market represented and continues to represent a challenge, as long
as 64% of these mainly produced for self-consumption, and 35% mainly for direct sales.
The main function of small (subsistence and semi-subsistence) farms is to ensure
a certain social protection for the rural people who worked on former cooperative
farms and whose pensions are not sufficient for a decent living. However, these small
holdings cannot lead to the increase in professional farmers’ welfare, many of them
being also dependent on the agricultural services performed by the owners of agricultural equipment.
Although marginalised by the national and European agricultural policies (Ghib
and Ciolos-Villemin 2009), the small farms have a social buffer, which enabled Romania
to go through the difficult period of the 1990s without social disturbances, when disindustrialisation resulted in premature unemployment that found an attenuation in
the subsistence farming practice. In addition, these farms contribute to Romania’s food
security, if we take into consideration the high share of self-consumption on the rural
holdings. Another benefit, this time from the territorial point of view, is represented
by the presence of these farms mainly in the hilly and mountain areas, being the main
players of local economy in these areas. In the present conjuncture of the prolonged
economic crisis, the economic behaviour of small farms can also be taken into consideration as those farms, although having a lower productivity, ensure a stable production,
due to production diversification. Thus, while very large-sized farms from Romania are
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generally specialised in the production of small grains and oil crops, very small farms
feature a strong diversification: they mainly cultivate maize (as a grain crop), used in
people’s food and also for feeding animals, and also a multitude of crops that are used
as food for people, such as beans, potatoes, pumpkins, vegetables, fruit. At the same
time, most small farms also raise animals: 1–2 dairy cows, poultry, several sheep or
goats. Thus, in the countryside, people’s food mainly comes from the production of
small peasant household farms. These products are no longer marketed, but they are
used as self-consumption. Thus, according to the Family Budget Survey of 2009, about
66% of the total food consumption expenses on rural households are represented by
the value of self-consumption. Practically, on these households, only the foodstuffs
that cannot be produced by a given household, i.e. sugar, oil, certain alcoholic and
non-alcoholic beverages, are bought. That is why it is considered that small farms
have an important social role in Romania, although they represent a constraint to the
development of high productivity agriculture; however, they represent an important
factor in ensuring food security for the population, mainly in rural areas where about
45% of the country’s population live (Alexandri 2002).

Support to small farms
Although throughout the European Union (EU) the 2007 Farm Structure Survey
revealed that there were 13.7 million holdings, the CAP direct payments (2009 data)
were received by only 7.8 million beneficiaries. The difference is made by subsistence
farms, which generally are of no real interest to the Common Agricultural Policy. A more
rigorous delimitation of subsistence farms, made by Eurostat using the economic size
of holdings, considers that the subsistence farms are those with an economic size less
than 1 ESU. However, in the EU as a whole these farms (about 6.3 million) account for
47% of the agricultural holdings, 23% of the labour force employed in agriculture, and
7% of the agricultural area. In Romania, the respective shares of the subsistence farms
are much higher: 78% of the total holdings, 57% of the labour force, and 31% of the
agricultural area.

Pillar I (SAPS)
For providing the direct payments to farmers, Romania opted for the simplified Single
Area Payment Scheme (SAPS), with the lower limit of holding of 1 ha, and the lower
limit of parcels on a holding of 0.3 ha. Thus, the total number of direct payments
beneficiaries exceeded 1 million in each year of the period 2007–2010, but more than
80% of beneficiaries were farmers with less than 5 ha (Table 2), who owned about 20%
of the agricultural area eligible for direct payments.
An analysis of the beneficiaries and corresponding eligible areas for area payments
(from EU funds), starting from the detailed data of 2009 payments per Member State,
reveals the extremely peculiar situation of Romania from the perspective of beneficiaries’ distribution, where a huge number of farmers (almost 1 million) received less
than 500 EUR direct payments from EU funds.
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Table 2. Number of small farmers – beneficiaries of direct payments (SAPS), per payment
application year
Item

Number of farmers with 1–5 ha
Number of farmers with 5–10 ha
Total number of farmers benefiting
from SAPS scheme

2007

2008

2009

2010

1 000 096

915 897

857 101

879 380

162 039

141 603

134 442

137 316

1 236 844

1 130 964

1 057 947

1 092 672

Source: Agency of Payments and Intervention in Agriculture (APIA)

From Figures 1 and 2 one can notice the differences in the distribution of direct
payments and of beneficiaries between Romania and the EU-27 average. In the former,
more than 90% of beneficiaries, who get payments under 500 EUR, receive about onethird of the total value of payments. In absolute figures, the number of the Romanian
beneficiaries of direct payments who receive less than 500 EUR is 993 thousand, this
being the most numerous category, followed at a great distance by the beneficiaries of
payments ranging from 500 to 1250 EUR, totalling 53 thousand farmers.

Source: EC, Indicative figures on the distribution of aid (financial year 2009)

Fig. 1. Distribution of the total value of direct payments in Romania and EU-27 (%) by category of payments
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Source: EC, Indicative figures on the distribution of aid (financial year 2009)

Fig. 2. Distribution of the number of direct payments beneficiaries in Romania and E-27
(%) by category of payments

Pillar II
Among the measures under Axis 1 of the National Rural Development Programme for
the period 2007–2013, two transitory measures are found, introduced in the special rural
development regulation for the New Member States who joined the European Union
in 2004 and 2007. These are the measures 141 “Support for semi-subsistence farms”
and 142 “Setting-up of producer groups”, meant to speed up the integration of lower-sized farms into the market, resulting from the restructuring of agricultural sectors in
the former socialist countries. By Measure 141, support is provided to semi-subsistence
farms to get restructured individually, on the basis of a development plan that presupposes a better integration into the market, while 142 provides support for a collective
activity of integration through the common marketing of products. The two evolution
paths can remain separate, but they can also be combined: theoretically, it is desired that
the beneficiaries of support for the semi-subsistence farms are members of a producer
group, and thus their opportunities for a stable presence on the market increase.
Measure 141 provides support to the agricultural holdings whose production
mainly goes to self-consumption, which also sell part of their production, in order
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to have their production restructured in the sense of a higher integration into the
market. The eligibility conditions for Measure 141 are linked to the beneficiary’s
status (natural person up to 62 years old, who must become a certified natural person
until signing up the funding decision) and to the holding characteristics: a holding
registered in the Agricultural Registry, with an economic size ranging from 2 to 8 ESU,
which sells part of the obtained agricultural products. This adds to submitting a business plan of a 5-year period (period for which the support is received). A 20% increase
in the marketed production after the first 3 years, and an increase by 3 ESU in the
economic farm size, eventually as a result of certain investments, must result from
the business plan.
A relevant issue for the difficulty in the identification of a viable formula of
Measure 141 implementation, which should have positive effects in the long run, is
represented by the obligation of beneficiaries’ registration as certified natural persons.
It is clear that this registration offers a possibility of proving with invoices the increase
in marketed production, but the commercial behaviour imposed on these (minority)
farms is in contradiction with the prevailing current practices of a non-formalised
economy, and the 1500 EUR/year support might not compensate for the difficulties
that the certified natural persons might face when selling their production.
However, Measure 141 is a measure that is in great demand: the number of its
beneficiaries increased from about 16 thousand in late 2010 to about 46 thousand in
June 2012 (Table 3). Out of the beneficiaries in 2010, 76% were holdings under 5 ha,
15% holdings with 5–10 ha, and 9% holdings over 10 ha, which indicates that small
farmers are interested in their integration into the market.
Table 3. Cumulative situation of projects submitted for support through the transitory
measures (June 2012)
Effected
Value
Number
payments
of contracted of contracts
(million EUR) (million EUR)
projects

Measure
code

Number
of submitted
projects

Number
of selected
projects

141

64 722

48 512

46 070

345.5

97.2

142

40

40

34

5.0

0.7

Source: Management Authority NRDP

The Life Annuity scheme
The Agricultural Life Annuity is a national scheme, funded from the state budget,
which was introduced in the year 2005 for the agricultural land concentration purpose,
as it is explicitly stated in the law, having in view Romania’s agriculture modernisation by the establishment of efficient holdings. Actually, the natural persons aged
over 62 years who owned agricultural land areas up to 10 hectares (land areas that
were not the object of sale/purchase transactions after 1990), could receive until the
end of their lives a sum of money guaranteed by the state, if they sold or leased out
the land under their ownership. In the case of sale, the amount received annually

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych • Nr 1 • 2012

20

Cecilia Alexandri, Lucian Luca

was the equivalent of 100 EUR for each hectare, and in the case of land lease, 50 EUR.
When the respective person entered this scheme (and became a renter), he/she could
have under ownership only 0.5 ha agricultural land, in other words, he/she quitted the
agricultural activity.
The amounts due to these agricultural renters were paid from the state budget
through a national office organised within the State Domain Agency, which had
offices in each county; these offices were also in charge of keeping records of renters
and checking up the files. The first files for receiving life annuity were submitted in
late 2005, and by the end of 2009, when the receipt of files was stopped, the number
of beneficiaries had reached about 90 thousand persons. As a scheme introduced in
the pre-accession period, the Life Annuity scheme benefitted from the possibility of
continuation for a period of three years from Romania’s accession to the EU, without
the obligation to get it in line with the EU legislation on state aid. After the three
years, the scheme was stopped, which meant that no new files for new agricultural
renters were received, but the payments for the already registered persons at that
moment continued to be received, and they will be received until the current beneficiaries’ death.
The Life Annuity scheme, by the land area that was ceded by its beneficiaries, totalling 82 436 ha sold land and 247 184 ha leased out land, contributed to the adjustment of farm structure (a decrease in the number of holdings from 1 to 10 hectares in
size), as well as to updating the cadastre and formalising the land lease, by concluding
contracts and their registration. Thus, the Life Annuity scheme proved to be a simple
and robust measure, adapted to the Romanian agriculture situation. Taking into
consideration the fact that the scheme still targets over 500 thousand beneficiaries of
direct payments, owners of about 2 million ha (see Table 4), its continuation – under
the form of a mechanism funded according to the state aid legislation – can contribute
to farm structure adjustment, while also having a social role.
Table 4. Land area owned by individual farmers and their number, by age category (year
2010)
< 30 years

30–40
years

40–50
years

50–60
years

60–70
years

> 70 years

Number of farmers
(thousand persons)

10.2

74.4

141.3

231.8

292.6

351.4

Agricultural area
(thousand ha)

92.9

524

909.7

1154.6

1175.4

1134.1

Item

Source: APIA

The future of small farms in the post-2013 period
Among the issues focused on by the European Commission’s Communication of 2010
on the Common Agricultural Policy towards 2020 (EC 2010), the small farm issue can
also be found, for which a simple scheme was proposed, specific only to small farm-
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ers, which should replace the current system of direct payments to these farms in
order to improve their competitiveness and increase their contribution to maintaining
the vitality of rural areas, while reducing bureaucracy. The proposal was welcome at
European level by the representatives of different organisations, from farmers’ associations to think-tanks and national governments. The Ministry of Agriculture and Rural
Development from Romania expressed more than once (also in Romania’s Position
on the Future Common Agricultural Policy after 2013) its support for introducing
a support scheme dedicated to small-sized farms.

European Commission’s proposal on the support to small farms
in the next financial programming period 2014–2020
We shall next present some results concerning the effects of the application of this
proposal (Giurca et al. 2011), contained in a study elaborated within the European
Institute of Romania.
As we have mentioned, the Commission’s proposal on the small farm scheme
envisages the replacement of the payments per hectare by an annual lump sum per
farm, and the simplification of conditionalities with regard to the respect of good agricultural practices for receiving direct payments in the future CAP. The farmers willing
to participate in this scheme should submit their applications by 15 October 2014. The
main provisions of the small farm proposal refer to the sum to be paid, namely:
– the sum should not exceed 15% of the average value of payments per farm at national level,
or
– the sum should correspond to the direct payment per hectare multiplied by the
number of hectares, which can be maximum 3 ha.
Also, the sum to be paid cannot be under 500 EUR per farm and cannot exceed
1000 EUR per farm.
The amount for small farms will be deducted from the total ceiling allocated for
direct payments to each Member State. The total amount that can be spent on the
small farms scheme should not exceed 10% of the national ceiling for direct payments,
but certain information exists that this percentage could be increased in the case of
countries with a significant number of small farms, like Romania.

What would be Romania’s options in the case of this scheme?
If we have in view the first criterion of appurtenance to the scheme (15% of the average value per farm at national level), we can notice that in Romania in the year 2017
the average payments per farm, at national level, would be those from Table 5 below.
The data on the farm structure have been extracted from the Agency of Payments and
Intervention in Agriculture (APIA) database for 2010.
The very different level of payments per hectare across countries in the present
period gets higher if we investigate the payments received at farm level, mainly in the
case of countries with fragmented agrarian structures.
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Table 5. Estimated payments per hectare and per farm in Romania in the year 2017
UM

Status quo
(current legislation)

COM proposals, 2017
(Annex II)

hectares

9 611 790

9 611 790

1 115 756

1 115 756

1 780 410.0

1 939 357

EUR/ha

185.2

201.8

EUR/farm

1595.7

1739.2

15% of payment
per farm

239.4

260.7

Item
Eligible area (2010)
Number of farms
(2010)
National ceiling

thousand EUR

Source: Based on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and Council for
establishing rules for direct payments to farmers through support schemes under the
Common Agricultural Policy, Annex II, National ceilings mentioned under Article 6 and
Regulation 73/2009

In the year 2009, according to the Commission’s data, the average payment per
farm in Romania was at the lowest level among the EU-27 countries. In the year 2009,
the maximum level of payment per farm was 20 950 EUR in Spain, and the minimum
level was 493 EUR, in Romania.
The payment per farm in the year 2017, if the payment ceiling for Romania were
1 939 357.0 thousand EUR, would be about 1739 EUR/farm, and 15% of this amount is
about 260.7 EUR/farm, hence less than 500 EUR/farm, which is the minimum amount
provided for in the scheme.
However, according to the Commission’s proposal, the minimum level of a single
farm payment should not be lower than 500 EUR/farm. And again we have the problem of the category of farms that could join this scheme. Rationally we think that
the farms that would accept the scheme would be those that following the option for
a payment of 500 EUR/farm would get more money than in the case of receiving the
direct payments per hectare.
As a result, we consider that the second criterion, namely, granting an amount of
minimum 500 EUR/farm to the farms with 1–3 hectares, would be more favourable for
our country. According to the APIA data for 2010, about 650 thousand farms would fall
into this category, and the area operated by these would total 1198 thousand ha.
Several variants of payments to small farms are presented below:
– Variant 1 (reference variant, V1): the scheme for small payments is not applied and
the small farms receive payments per hectare according to the national ceiling for
the year 2017;
– Variant 2 (V2): all farms from the segment 1–3 ha adopt the payment per farm of
500 EUR;
– Variant 3 (V3): 75% of farms receive 500 EUR per farm and 25% receive payments
per hectare corresponding to the year 2017;
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– Variant 4 (V4): farms from the segment 1–2.5 ha receive the payment per farm of
500 EUR and those from the segment 2.5–3 ha opt for the payment per hectare.
Variants V1 and V2 are presented in Table 6. The estimations are based on the
following assumptions: under Variant 1, small farms of 1 to 3 ha do not participate
in the scheme and they receive the payment per hectare, and under Variant 2, all the
small farms participate in the scheme (100%) and receive 500 EUR per farm.
The total amount of direct payments per hectare to the farms of 1–3 ha accounts
for 12.4% of the national ceiling for direct payments if the farms do not participate in
the scheme (V1), and for 16.7% of the national ceiling if the participation rate is 100%
and the payment is 500 EUR/farm (V2).
Hence, we can mention that even in the situation when only direct payments per
hectare are received and no payments per farm are granted, the percentage of the
payments to small farms exceeds 10%, which is the limit proposed by the Commission.
Overall, by participating in this scheme, small farms would gain extra 83 million
EUR, at a participation rate of 100%, which is an extreme variant. It is most probable, however, that many of these farms will not participate, namely, the farms from
the category 2.5–3 ha, which would lose about 50 EUR/farm by participating in the
scheme, as seen from Table 6, and also the farms with young farmers who want to
extend their business. The total amount lost by the farms from the category 2.5–3 ha
would be about 5.6 million EUR in the case they participate in the scheme.
Variant V3 starts from the hypothesis that only a part of farms will participate in
the scheme (75%), while the remaining 25% will normally receive the payments per
hectare corresponding to the year 2017, namely 201.8 EUR/ha. Details regarding the
financial allocation corresponding to this variant are presented in Table 7.
Under Variant V3, the total amount allocated to small farms increases, compared
to the situation from Variant V1 (only payments per hectare) by about 62 million EUR,
and the farmers from the size category 2.5–3 ha continue to lose, compared to the
variant of applying direct payments per hectare. The share of the scheme application
to small farms in the national ceiling is 12.5%.
Variant V4, provides that the farms from the categories 1–1.5 ha, 1.5–2 ha and
2–2.5 ha adopt the payment per farm (500 EUR), and the farms from the category
2.5–3 ha adopt the payment per hectare (201.8 EUR/ha). Details on this variant are
presented in Table 8.
Under this variant, we can see that the farms from the category 2.5–3 ha do not
lose money any longer, compared to the reference variant V1. In this variant, the share
of the small farms scheme (farms that receive 500 EUR/farm) in the budgetary ceiling
is 13.8%.
Table 9 and Figure 3 are a synthesis of the results from four investigated variants.
We can notice that small farms would get the largest amount of money in the situation when the segment 1–2.5 ha opts for the single farm payment (500 EUR), and the
farms from the class 2.5–3 ha, for the payment per hectare. It is obvious that these
simulations are only tentative as in the case of small farms there will also be other
factors contributing to the decision to participate in the single farm payment scheme,
with farmer’s age being the most important factor.
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650 021

Total

119 8065

310 271.5

332 150.1

301 037.2

254 605.9

(2)

Hectares

1.84

2.72

2.21

1.72

1.21

(3) = (2):(1)

Ha/farm

Source: Authors’ evaluations based on APIA data, 2009

150 007

114 020

2–2.5 ha

2.5–3 ha

210 979

175 015

1–1.5 ha

(1)

1.5–2 ha

Size
category

Number
of farms

241 731.8

62 603.0

67 017.4

60 739.8

51 375.5

(4) = (2) · 201.8 EUR

Total
(thou. EUR)

371.9

549.1

446.8

347.1

243.5

(5) = (4):(1)

EUR/farm

CAP reform – without small farms
scheme
(201.8 EUR/ha)
V1

325 010.5

57 010.0

75 003.5

87 507.5

105 489.5

(6) = (1) · 500 EUR

Total
(thou. EUR)

Scheme application
(500 EUR/farm)
V2

83 278.7

–5 593.0

7 986.1

26 767.7

54 118.0

(7) = (6) – (4)

Difference
V2 – V1
(thou. EUR)

Table 6. Comparison between the financial allocations necessary in two extreme cases: V1 – the scheme is not applied (participation
rate 0%), and V2 – the scheme is applied and the participation rate is 100%
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150 007

114 020

650 021

2–2.5 ha

2.5–3 ha

Total

1 198 065

310 271.5

332 150.1

301 037.2

1.84

2.72

2.21

1.72

1.21

243 757.9

42 757.5

56 252.6

65 630.6

79 117.1

3 = (2):(1) (4) = (1) · 0.75 · 500 EUR

Ha/farm

Source: Authors’ evaluations based on APIA data, 2009

175 015

1.5–2 ha

254 605.9

(2)

(1)

210 979

Hectares

1–1.5 ha

Size
category

Number
of farms

Application
of 500 EUR/farm
payment
for 75% of farms
(thou. EUR)

60 432.9

15 650.7

16 754.4

15 184.9

12 842.8

(5) = (1) · 0.25 · (3) · 201.8 EUR

Application
of direct payments
per hectare
(201.8 EUR/ha)
for 25% of farms
(thou. EUR)

304 190.8

58 408.3

73 007.0

80 815.6

91 960.0

6 = (4) + (5)

Total V3
(thou. EUR)

62 459.0

–4 194.8

5 989.5

20 075.8

40 588.5

Difference
compared
to V1
(thou. EUR)

Table 7. Financial allocation when 75% of farms receive 500 EUR per farm and 25% receive payments per hectare corresponding to the
year 2017 (Variant V3)
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Table 8. Financial allocation when the farms of 1–2.5 ha opt for the single farm payment
and those from the category 2.5–3 ha opt for the direct payment per hectare
(Variant V4)
Number
Hectares
Size
of farms
category

Ha/farm

Payment
per farm
(EUR/farm)

Total amount
received
(thou. EUR)

(1)

(2)

3 = (2):(1)

(4)

(5) = (4) · (1)

Difference
compared
to V1
(thou. EUR)

1–1.5 ha

210 979

254 605.9

1.21

500

105 489.5

54 118.0

1.5–2 ha

175 015

301 037.2

1.72

500

87 507.5

26 767.7

2–2.5 ha

150 007

332 150.1

2.21

500

75 003.5

7 986.1

2.5–3 ha

114 020

310 271.5

2.72

549 (= 2.72 ha ·
· 201.8 EUR/ha)

62 603.0

0

Total

650 021

1 198 065

1.84

330 603.5

88 871.8

Source: Authors’ evaluations based on APIA data, 2009

Table 9. Funds received by small farms under four investigated variants (thousand EUR)
Size category

V1 (reference)

V2

V3

V4

1–1.5 ha

51 371.5

105 489.5

91 960.0

105 489.5

1.5–2 ha

60 739.8

87 507.5

80 815.6

87 507.5

2–2.5 ha

67 017.4

75 003.5

73 007.0

75 003.5

2.5–3 ha

62 603.0

57 010.0

58 408.3

62 603.0

Total

241 731.8

325 010.5

304 190.8

330 603.5

12.5

16.8

12.6

13.8

% of national ceiling
allocated to the payment
of 500 EUR/small farm

Source: Authors’ evaluations based on APIA data, 2009

Under Variant V4, the segment of farms 1–3 ha receive an extra amount of about
89 million EUR compared to Variant V1, and the farms from the category 2.5–3 ha do
no longer lose money compared to Variant V1. We can also notice how profitable the
participation in the small farms scheme (500 EUR/farm) is to small farms, particularly
those from the classes 1–1.5 ha and 1.5–2 ha.
We consider that in the countries where the segment of small farms is significant,
the percentage stipulated in the Commission’s legislative proposal should be extended
to 15%, as farms from larger size categories (4 or 5 ha) may also adopt this simplified formula, mainly in the situation of elderly farmers who cannot farm their land
properly any longer. Romania should militate to obtain this and find allies among the
Member States with similar structural problems.
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Source: Authors’ evaluations based on APIA data, 2009

Fig. 3. Variants V2, V3 and V4 compared to Variant V1 (reference) – thou. EUR

Getting out of the agricultural business, complementary measure
to the small farmer scheme
In the period between the Commission’s Communication and launching the
Commission’s Legislative Proposals referring to the CAP reform, the debates on
this issue in Romania were animated by two reports (policy briefs) prepared by the
Romanian Centre for European Policies. The first report took into consideration
the opportunity of introducing a special support scheme for small farms, while the
second report argued for the need to resume the Life Annuity scheme. Both documents
insisted on defining certain coherent policies for getting out of the farming business,
which should lead to the adjustment of Romania’s agricultural structures, as far as
possible with the help of the EU funds for agriculture and rural development.
In the report on small farms (Luca 2011), the essence of the proposal was represented by fully decoupling the direct payments received by the small farms from
the area under ownership, in the sense in which the subsidies, once established at
a reasonable level (1250 EUR per farm was the amount brought into discussion)
through the farm registration in the simplified scheme, could be received by a respective farm until the end of the financing period (multi-annual financial framework, i.e.
2014–2020), no matter whether it continued the farming activity or decided to quit
the farming sector. In the variant proposed by CRPE (Romanian Centre for Agricultural
Policy), the farmers would get registered for receiving the subsidy only once, at the
beginning of the European financial programming. The subsidy would be linked to
the operated area (in most cases it is the area under ownership) only at the beginning, when the application is made. Thus, a farmer can sell the land and continue to
receive the subsidy for seven years. In this way, the tendency to maintain the land
under ownership, unfarmed, in order to receive the subsidy through yearly application,
will no longer exist. It seems a minor change, yet it can induce a significant effect upon
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the agricultural land ownership structure in Romania and in other EU Member States
with a fragmented agricultural structure. The effects upon the administrative costs
should be quite spectacular in Romania, as long as the yearly submission of payment
applications will be made only by the large-sized farms, and many of these are already
using the on-line submission application (in the year 2010, 237 thousand applications
have already been submitted on-line, covering 5.2 million hectares). Having in view
the farm structure in Romania, it was expected that the proposal would get support
both from the part of authorities and from the producers’ representatives. However,
the reactions were quite reserved: although it was considered interesting in principle,
its operationalisation was regarded with scepticism.
The second report (Ghib and Luca 2011) reviews the main characteristics of the Life
Annuity national scheme and compares it with similar measures applied in France,
emphasising the complementarity between the Early Retirement measure – specific
to the EU legislation – and the Life Annuity national scheme, proposing to resume it,
possibly in a modified form, so that it can be funded from the EU rural development
funds. The main argument was the size of the land areas under ownership of the target
group of this measure (farmers over 65 years old): about 2 million ha are envisaged,
owned by over 500 thousand potential beneficiaries.

Support to market integration, to be continued after 2014
In the Commission’s Legislative Proposal, the only farm exit measure – included
in the Rural Development Regulation (EC 2011b) – focuses on small farms, which
are given the possibility to benefit from compensation if they give up farming the
land in the period 2014–2020. This type of support – comparable in size with that
received by small farmers through the specific scheme proposed in the Regulation for
direct payments (EC 2011a) – can benefit any owner of a farm included in the small
farm scheme, starting with the second year of the period until its end. The measure
proposed by the Commission supports the concerns of Romania (and not only) for
the adjustment of agricultural structures. It is expected that the effect of this farm
exit measure should result in the diminution of the subsistence agriculture sector in
Romania, mainly through the decrease in the number of subsistence farms receiving
direct payments.
The European Commission’s legislative proposal on the Rural Development
Regulation for the period 2014–2020, through the proposed measures, provides
certain opportunities for the continuation of the small farmers’ market integration
actions, under two of the six EU rural development priorities (these priorities replace
the current axes). The measures are thus extended to all the Member States.
Thus, Measure 141 (semi-subsistence farms) is continued by the support for setting
up enterprises for the development of small farms, under the Measure “Development
of farms and enterprises”, being one of the actions addressing the priority “Enhancing
the competitiveness of all types of agriculture”. For the operalisation of the small farm
measure, it is important to define a small farm (by a minimum and maximum threshold), without overlapping in size with the farm where a small farmer sets up (this
being larger in size), but both enterprises should be in the category micro-enterprise
or small enterprise.
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Another measure named “Setting up producers’ groups”, like the current Measure
142 (Producers’ groups), will go into effect in 2014, responding to the priority “Promoting
food chains organisation”. The support to producers’ groups will be received only by
those groups that correspond to the definition of SMEs (small and medium enterprises).
In other words, smaller groups get the support, yet without making compromises with
regard to viability (a business plan is to be presented).

Conclusions
1. As a result of the agricultural land restitution process that began in the year 1991,
Romania probably has the most fragmented agrarian structure in Europe, with
Romanian farms representing about 30% of the total number of EU farms.
2. The farm consolidation process is extremely slow, with the average farm size increasing almost insignificantly in the last eight years, from 3.1 ha in 2002 to 3.4 ha in 2010.
3. The main support instrument for the restructuring of small-sized farms into commercial farms was Measure 141 from NRDP 2007–2013, supporting semi-subsistence farms (defined as having an economic size from 2 to 8 ESU), benefiting about
46 thousand farms, i.e. two-thirds of the proposed target, by June 2012.
4. The application of the Life Annuity national scheme (2005–2009) devoted to the
elderly farmers who want to exit the farming activity was mildly successful. The
land area released by the beneficiaries of the scheme totalled 82.4 thousand ha sold
land and 247.2 thousand ha leased out land. It is considered that the continuation
of this scheme in the post-2013 period would prove to be beneficial.
5. The Commission Proposal for the post-2013 period on the support to small farms
under the form of a lump sum payment ranging from 500 to 1000 EUR seems to
be beneficial for Romania. The segment for which this measure may become very
attractive is the segment of farms with 1–3 hectares, consisting of about 650 thousand farms (58% of the farms eligible for direct payments) operating 1.2 million
ha (12% of the eligible area). As shown by a recent Romanian study, if this scheme
was applied, small farms would receive more money, and the administrative costs
generated by the check-up and control procedures of the Payments Agency would
be consistently lower. The problem that appears in Romania refers to the fact that
if all the farms under 3 ha applied for this scheme, the payments allocated to them
would reach 14–16% of the national ceiling for direct payments, which exceeds
the 10% threshold proposed by the European Commission for small farms. There
is a proposal to raise the 10% threshold proposed by the Commission for the payments allocated to small farms to 15% of the national ceiling for direct payments.
6. Introducing the scheme for small farms is particularly important for Romania as it
represents a precondition for the application of the farm exit measure (included in
the regulation proposal for rural development, Pillar II) by which the farms included in the scheme have the possibility to receive a compensation if they give up land
operation in the period 2014–2020. The effect of this farm exit measure would be
a decrease in the number of semi-subsistence farms that receive direct payments.
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Small farms in Italy: public support, diversification
and economic sustainability
Małe gospodarstwa rolne we Włoszech: wsparcie publiczne,
dywersyfikacja i trwałość ekonomiczna
Elisa Ascione, Roberto Henke, Francesco Vanni
Istituto Nazionale di Economia Agraria, Rome, Italy
Abstract. The paper explores the role and the significance of multifunctional activities
for small farms in Italy, by analysing both farming and non-farming activities present
on farms on the basis of the Italian FADN database (Farm Accountancy Data Network),
covering the period from 2003 to 2009. Small farms were classified into six mutually
exclusive and homogeneous groups (two groups of micro-farms and four groups of small
farms) according to their degree of diversification and differentiation of production. For
each group, the economic sustainability as well as the role of public support were assessed through a set of indicators. The results of the analysis confirm the non-economic
role of micro-farms, whose justification needs rather to be found in territorial and social
objectives. With regard to small farms, the results show that, even though conventional
profiles are still predominant, most farms demonstrate some sort of interest in diversification and multifunctionality. The majority of farms focus on the strategy of differentiation through quality products, which is a key aspect for Italian agriculture performance
and competitiveness. Finally, the indicators of economic sustainability seem to confirm
the complementary role of rural development policies to the first pillar of the CAP, by
highlighting the deep compensatory effect of the second pillar payments to the dynamics
of income of the farm types identified.
Key words: small farms, FADN, multifunctionality, income diversification, CAP
Streszczenie. Artykuł prezentuje wyniki badań nad znaczeniem wielofunkcyjnej działalności małych gospodarstw we Włoszech, analizując zarówno zadania rolnicze, jak i pozarolnicze w oparciu o włoską bazę danych FADN (sieci danych rachunkowych gospodarstw
rolnych), obejmujących okres od 2003 do 2009 roku. Małe gospodarstwa zaklasyfikowano
do sześciu wzajemnie wykluczających się, jednorodnych grup (dwie grupy mikrogospodarstw i cztery grupy małych gospodarstw) w zależności od ich stopnia dywersyfikacji
i zróżnicowania produkcji. Używając szeregu wskaźników, w każdej z grup dokonano oceny pod względem zrównoważonego rozwoju gospodarczego i roli wsparcia publicznego.
Corresponding author – Adres do korespondencji: dr Francesco Vanni, Istituto Nazionale di
Economia Agraria, Via Nomentana 41, 00161 Rome, Italy, e-mail: vanni@inea.it
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Wyniki analizy potwierdzają pozaekonomiczną rolę mikrogospodarstw, której uzasadnienia należy szukać w celach społecznych i terytorialnych. W odniesieniu do małych gospodarstw wyniki wskazują, że wprawdzie nadal dominują tu konwencjonalne struktury, lecz
większość gospodarstw wykazuje zainteresowanie dywersyfikacją i wielofunkcyjnością.
Gospodarstwa przeważnie skupiają się na strategii zróżnicowania poprzez wytwarzanie
produktów wysokojakościowych, co jest elementem kluczowym dla wydajności i konkurencyjności włoskiego rolnictwa. Wreszcie, wskaźniki zrównoważonego rozwoju gospodarczego wydają się potwierdzać uzupełniającą rolę polityki rozwoju obszarów wiejskich dla
pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej poprzez podkreślenie silnego wyrównawczego
wpływu drugiego filaru płatności na dynamikę przychodów badanych typów gospodarstw.
Słowa kluczowe: małe gospodarstwa rolne, sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych, wielozadaniowość, dywersyfikacja dochodów, Wspólna Polityka Rolna

Introduction
During the last decade in Europe, both at the institutional and social level, an increasing acknowledgment of the important environmental and social role of agriculture has
been observed. This has been translated into a new approach to public support for the
primary sector, which has been reshaped around the concepts of farming sustainability
and multi-functionality. As a consequence, the process of multifunctional diversification has been increasingly involving farms, that now produce not only food and fibres
but also, and in a conjunct way, services and new products (often unfairly recognised
as “secondary products”).
From a policy perspective, a pivotal role in driving this transition towards multifunctional agriculture has been played by the so-called “second pillar of the Common
Agricultural Policy (CAP)”, since rural development policies contributed to extending
the action field of multifunctional diversification not only to the production of externalities and pure public goods, but also to other economic activities whose social and environmental effects are of an indirect nature. Alongside this path, also policies in the first
pillar of the CAP have been addressed, more effectively than in the past, to support the
production of public goods and services in agriculture and to improve the environmental function of the agricultural activities, through a process of “greening” of the CAP.
The growing integration of agriculture into the rural economy has contributed
to creating more opportunities of diversification within farms, even in fields distant
from the mere agricultural one. More particularly, in Italy, a significant proliferation
of initiatives that accompany the food production in the farms has been observed.
Sometimes the new activities replace the proper agricultural activities, such as the
production of services (tourism, recreational activities, educational ones, social
services, and so on) as well as new non-farming products (energy, land and territory
stewardship, etc.); in other cases they tend to include other segments of the food
process, such as internalising some stages of the processing process, or the direct
sale of farm products.
The choice of diversification often depends, to a large extent, on the approach of
farms to the progressive decline and instability of agricultural incomes. Although
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economic motivations are often at the roots of the diversification process, it has also
been highlighted how such a choice can be driven by non-economic reasons, such as
environmental concerns or social issues expressed at the local territorial level.
Given this as a background, the paper aims at exploring the role and the significance of these multifunctional activities for small farms in Italy. This objective has
been pursued by analysing the evolution of a set of indicators which were used to
assess and compare the performance of a group of more than 3000 farms of the Italian
FADN database.
Previous literature on diversification has focused on the diffusion of these strategies among farmers and the characteristics of diversified farms in a limited period of
time, as well as on the characteristic features of farms adopting diversified activities
(McNally 2001, Esposti and Finocchio 2008, Jongeneel et al. 2008, Aguglia et al. 2009).
Compared to this literature, the present paper focuses more specifically on the role
of multifunctional activities for small farms, and it aims at comparing the different
performances of conventional and diversified small farms in the long term, namely
over the 2003–2009 period.
The results of this work have been used as a test to assess how solid and sustainable
is the process of diversification of small farms. In other words, our research question
is whether diversification is a viable strategy for small farms to survive in the long run
or they are doomed to decline and eventually exit from the sector. The other relevant
question is whether farms have actually adapted to the recent policy indications about
diversification. The results of the analysis provide interesting feedbacks for future
policy reform aimed at improving the multifunctional features of farms and, above all,
at enhancing the economic sustainability of small farms that is not fully acknowledged
and properly sustained by the present CAP.

Research objectives and methodology
The classification of small farms adopted in this article is based on a typology recently
developed by the National Institute of Agricultural Economics – INEA (Ascione et al.
2011) based on information gathered by the Italian FADN (Farm Accountancy Data
Network) from 2008. It classifies farms taking account of both farming and non-farming activities present on a farm. Generally speaking, statistics on farms, in order to
ensure homogeneity and comparability of observations, refer to the sector as a whole
or consider specific specialisation branches, paying scant if any attention to the
“innovative” component of the agricultural and farm activities. In spite of these limitations of official statistics, the reality of agriculture and rural areas has becoming
increasingly complex and multidimensional, and the farms supply is less and less
limited to “conventional” agricultural products, but includes new and more complex
ones, such as quality products (intended in a broad sense, that is including organic
products, denominations of origin, territorial brands, and so on). Moreover, the idea
of diversifying the production becomes more and more popular among European
and Italian farmers, and that explains the larger combination of goods and services
supplied by farms (the so-called “connected activities”), such as agro-tourism, rural
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tourism, educational farms, therapeutic farms, and so on. As a consequence, statistics
are catching up with these changes and focusing more neatly on reality as it is on
farms and in agricultural and rural areas. The results of such an effort often lead to the
taxonomy of new and different farm types, which represent, in a more accurate way,
the new functions of agriculture and products associated with them.
On the basis of the farm typology developed by INEA (Ascione et al. 2011), small
(commercial1) farms are here classified into 6 mutually exclusive and homogeneous
groups according to the degree of diversification and differentiation of production, and
by size. The degree of diversification and differentiation is assessed on the basis of the
quota of gross saleable production (GSP) associated with differentiated and diversified
farm products. In greater detail, the share of GSP originating from PDO products (products with protected designation of origin), organic farming products and other certified
products is used to identify whether a farm is following a quality-based strategy, defined
as differentiation strategy. The share of GSP originating from agro-tourism, on-farm
recreational activities, and other services such as on-farm processing (wine, cheese, and
so on) is used to assess whether a farm is adopting some diversification strategies. The
share of the value of these types of production in the total farm GSP has been used to
determine the three main types of farms: conventional, differentiated, and diversified.
The economic size is defined on the basis of the value of total farm gross saleable
production (TFGSP). According to this indicator, and excluding from our analysis all
“large farms”, i.e. those for which the TFGSP value has been set above 100 000 EUR,
two main classes of farms have been defined: micro-farms, with TFGSP below 15 000
EUR, and small farms, with TFGSP between 15 000 and 100 000 EUR.
The choice of using TFGSP rather than the standard gross margin (SGM), usually
used in the main classifications of farms at the EU level, is a consequence of the objective to produce a classification of small farms that takes into account the value of
quality agricultural products as well as the value of non-agricultural products (e.g.
agro-tourism, etc.) produced by the farm. SGM is, by definition, a standardised value so
that it does not consider the variability of sale prices according to the quality level of
marketed goods and does not take into account the non-agricultural activities.
The variables and the thresholds used to segment the farms in the typology have
been set up on the basis of the advice of a panel of experts (Table 1). The resulting farm
typology clusters farms into the following categories:
•

Micro-farms. This group includes very small farms which, even though classified
as professional as all FADN farms, are so small that their relationships with markets
are marginal if not nonexistent. Some of these farms provide various functions, so
that they can be considered “multifunctional”, the others are “conventional” (two
sub-groups).

•

Small farms. This group includes four sub-groups: “conventional” farms, farms
slightly and strongly orientated towards quality products (respectively, “conventional quality” and “differentiated” farms), and “diversified” farms (farms running
diversified activities).

1

Farms in FADN are by definition “commercial”, meaning they are market-orientated and
produce for sale.
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Table 1. Typology of small farms (variables and thresholds)

TFGSP

< 15 000 EUR

Diversified

Differentiated

Conventional
quality

Small farms
Conventional

Multifunctional

Variable

Conventional

Micro-farms

15 000–100 000 EUR

Share of quality brands in GSP

< 10%

> 10%

< 10%

10–30%

> 30%

< 30%

Share of other revenues in GSP

< 30%

> 30%

< 30%

< 30%

< 30%

> 30%

Share of agro-tourism in GSP

0

0

0

0

0

0

Share of processing in GSP

–

–

< 30%

< 30%

< 30%

> 30%

TFGSP – total farm gross saleable production, GSP – gross saleable production
Source: Authors’ elaboration based on Italian FADN data

The paper, given the typologies described in Table 1, aims at addressing the following research questions:
1. What is the degree of differentiation and diversification of Italian small farms?
2. How sustainable these processes of differentiation and diversification are in economic terms?
3. To what extent the current policies are providing small farms with an effective
support to increase differentiation and diversification strategies?
The degree of differentiation and diversification of Italian small farms was assessed
by applying the aforementioned classification to the Italian FADN data related to 2008
and 2009.
The economic sustainability as well as the role of public support were assessed
through a set of indicators which were calculated for each typology over the 2003–
2009 period. This analysis was carried out on a constant group of farms, covering the
period from 2003 to 2009 (the observations with incomplete or missing data were
removed), obtained from the RICA (Italian FADN) sample2. The group comprised
2

The Italian FADN survey started to be conducted on a statistically representative sample
drawn from the census of 2003. The sample is stratified according to the following criteria:
geographical region, economic size (ESU), and farming type (FT). The field of observation is
the total of commercial farms, i.e. farms with an economic size greater than 4 ESU (4800 EUR).
The FADN sample size is approximately 15 000 farms covering 44% of total Italian farms and
99% of utilised agricultural area (UAA).
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3101 units, of which 2178 were classified as micro-farms and small farms (TFGSP
lower than 100 000 EUR).
With regard to the economic and public support indicators, the farm net value
added (FNVA) and the value added/gross saleable production ratio (VA/GSP) were used
as a proxy for farm profitability, while the role of public support was assessed through
the ratio of the actual level of support coming from the CAP to the farm net income,
from which one can infer the level of support ensured to each farm group.
These indicators have been calculated for the 2003–2004 and 2008–2009 periods in
order to follow the economic performance of different farm groups over time. It is worth
remarking that the two periods chosen correspond to two different moments of the CAP
implementation: before and after the Fischler reform. This can also supply important
reflections about the effects on income of the changes in policies, with specific regards
to the diversification tools, and, in more general terms, on the effectiveness of public
support to farm income diversification aimed at boosting competitiveness.

Results
With regard to the degree of diversification and differentiation of Italian small farms
(first research question), data show that in Italy there is still a great predominance of
“traditional” farms (small and micro “conventional” farms) rather than more “innovative” units such as the diversified and the differentiated farms (see Fig. 1).

Source: Authors’ elaboration based on FADN data

Fig. 1. Number of farms by type
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Indeed, conventional farms represented 78% of the total number of farms. Within
the conventional profiles, the largest group is that of small conventional, which includes
1276 units. At the same time, figures highlight that the conventional profiles also show
some sort of interest towards diversification and multifunctionality, through the realisation of certified products and denominations and also through secondary functions
connected to agricultural production. However, this share of inputs and resources
devoted to differentiation and diversification activities is only marginal compared to
the total production. This tendency seems to confirm the idea that a certain level of
multifunctionality and diversification is actually present on most farms (Henke 2004,
Wilson 2007, 2008, Henke and Salvioni 2008).
The number of micro-farms in the group is relatively high: 485 units, of which only
59 can be considered as following a multifunctional approach to the primary activity.
This is a hint about the role of entrepreneurial skills necessary to undertake a path of
farm diversification, which are easier to find in relatively larger farms than in micro ones.
If we draw our attention to the “innovation” strategies (diversification and differentiation), the majority of small farms are focused on the strategy of differentiation
through quality products, since 9.7% of small farms can be classified as conventional
quality and 7.8% as differentiated farms.
Referring to Van Der Ploeg categories of multifunctional farms (Van der Ploeg and
Roep 2003), the farms we studied seem more orientated to deepening functions rather
than broadening ones. More specifically, the agricultural deepening task is pursued
through the realisation of quality products (organic farming, PDOs, traditional products, other denominations), which are all aimed at increasing the value added within
the primary component of the production chain.
As discussed in the previous section, the economic performance of the different
types of farms was also calculated (second research question), in order to show the
variations, for the two periods considered, of the main variables characterising the
structural and economic features of the farms.
Figure 2 shows the results related to the farm net value added (FNVA), which is an
estimate of the value added of farms net of mortgages and taxes, but including public
support, and the share of value added in the gross saleable production (VA/GSP), which
can be considered the gross margin produced by the farm, net of any type of costs, both
fixed and variable.
Data show that diversified small farms achieved a better economic performance
over the period considered compared to the other profiles, both in terms of FNVA
(+27.0%) and in terms of VA/GSP (+5.5%). With regard to the differentiation strategies, the results are quite encouraging for small conventional quality farms, which
have experienced a slight increase in both FNVA (+4.3%) and VA/GSP (+2.9%), while
for the differentiated farms it is possible to observe a decline in FNVA (–26.5%) and
in VA/GSP (–8.1%).
Finally, it is worth underlining the performance of micro-farms, which represent
one fifth of the group composition. The negative economic performance of these farms
is an indirect confirmation of their non-economic role, whose justification needs to be
rather found in territorial and social objectives, and suggests that they are at risk of
disappearing if not supported by adequate and targeted policies.
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Source: Authors’ elaboration based on FADN data

Fig. 2. Economic performance of different types of small farms (2003/2004 – 2008/2009)

With regard to the role of public support for small farms (third research question),
indicators show how the net income, realised by different farm profiles, is supported
on average by public support from the first and second pillar of the CAP and other
regional payments (see Fig. 3). In particular, the support from the first pillar (decoupled single payment and specific coupled support) is included in the value of GSP. By
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contrast, the other support including payments from the second pillar through Rural
Development Plans (RDPs) and regional payments, such as state aids, are not included
in the value of GSP.

Source: Authors’ elaboration based on FADN data

Fig. 3. Public support for different types of small farms (2003/2004 – 2008/2009)
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Data show how the economic performances of different profiles in the period
observed are all generally boosted by public support, coming from both the first pillar
and other sources. However, it is worth noting that there is a sort of complementarity
effect between different sources of support, so that if one category is under-dimensioned, the other will at least partially compensate.
Given the strategic choices of farms, conventional farms usually integrate their
revenues with support coming from the first pillar of the CAP (during the period
observed, the support from the first pillar has increased for both the micro and small
conventional farms). The higher component of support from the first pillar could be
due to their prevailing specialisation in highly supported sectors such as intensive
livestock production. Income for small diversified (–41%) and small differentiated
(–46%) farms is relatively less supported by direct payments, while other forms of
support are much more important in integrating their revenues, especially in the case
of small differentiated farms (+9%). This is particularly due to the rural development
policies and specifically to the quality measures in the second pillar of the CAP.
Figures also show that even micro-farms experienced a large increase in the share
of first pillar payments in net income (+60%), while interestingly enough the variation
of support coming from the second pillar is null or even negative in the case of multifunctional micro-farms (–59%).
These results confirm that there is a sort of complementarity between the pillars of
the CAP in providing income support to Italian farms, no matter what their strategic
path is. Indeed, such complementarity is the consequence of the overall picture of the
support policies that, to a large extent, have been drawn to be complementary.

Conclusions
The main issues that have emerged from the analysis presented here, in terms of the
characteristics and role of small farms, may be summarised as follows:
•

The results of the analysis confirm the non-economic role of micro-farms, whose
justification needs rather to be found in territorial and social objectives. Their economic performance has worsened with time, in spite of a significant improvement
in the public support coming from both pillars of the CAP. As a consequence, the
opening of these farms to diversification issues has probably more to do with the
possibility of having access to public financial resources rather than pursuing real
diversification strategies. Their diversification path is preferably directed towards
acquiring new functions in the agricultural chain (deepening functions), such as
direct sale or farm processing, rather than towards diversifying into non-agricultural on-farm activities (broadening activities). This is probably due to the lack of
start-up capital and of entrepreneurial skills.

•

Conventional profiles show, to some extent, some sort of interest towards diversification and multifunctionality, through the realisation of certified products and
denominations and also through secondary functions connected to agricultural
production. This tendency seems to confirm the idea that most farms, irrespective
of their size and their territorial relationship, actually exhibit a certain level of
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multifunctionality and diversification. The hypothesis of a “spectrum” of multifunctionality in post-productivist agriculture is confirmed by this analysis.
•

As regards the “innovation” strategies (both diversification and differentiation),
the majority of farms in the group focused on the strategy of differentiation
through quality products, which is crucial to Italian agriculture performance and
competitiveness. More generally, the farms of the group seem more orientated to
deepening functions rather than broadening ones.

With regard to the role of public support for diversification and differentiation
strategies, the indicators of economic sustainability seem to confirm the complementary role of rural development policies to the first pillar of the CAP, by highlighting the
deep compensatory effect of the second pillar payments to the dynamics of income of
the farm types identified.
From this perspective, many studies have shown that although traditional structural policies have been largely ineffective in overcoming the structural problems of
small farms and in adjusting them to modern standards and techniques, first pillar
policies often result in little lump-sum payments that complement farm household
income up to the survival level, but that do not allow farmers to become independent
from the welfare redistribution sphere, to reverse marginalisation and to solve the
chronic low income problem. It is like they freeze the condition of farms, preventing
them from exiting the sector but also from developing entrepreneurial skills so as to
react and reverse the marginalisation process.
The economic sustainability of small farms could be better addressed through
second pillar policy measures, especially those orientated towards the diversification
and differentiation of farming activities, because they require a pro-active attitude to
farmers, who need to prove their ability to change and negotiate with institutions on
their entitlement to have access to public support.
Nevertheless, the results so far achieved through rural development policies could
be largely improved by increasing the financial resources of the related measures,
by decreasing the complexity in terms of accessibility to funding and, above all, by
focusing more on improving farmers’ skills, education and knowledge (i.e. to deal with
production and markets).
From this perspective, it must be highlighted that, on the one hand, the EU
Commission CAP proposal for 2014–2020 strongly emphasises the importance of
knowledge and innovation for farmers, also by focusing on the development of
local networks of different stakeholders in rural areas, which could have interesting
implications for the competitiveness of small farms. On the other hand, the current
proposal seems quite ineffective in identifying specific forms of support for small
farms, tailored to the different territories and to the structural features of farms. On
the contrary, the simplified scheme of support for small farms goes once again in the
direction of offering low but “safe” income integration, not enough to reverse the slow
decline but enough to keep on a path of marginality and subsistence.
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Rola drobnych gospodarstw rolnych w tworzeniu kapitału
i dziedzictwa kulturowego wsi
The role of small farms in creating the cultural capital
and heritage of the countryside
Izabella Bukraba-Rylska
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa
Streszczenie. Drobne gospodarstwa rolne są nie tylko korzystniejszą formą gospodarowania, lecz także gwarancją silnych relacji międzyludzkich. Już przed pierwszą wojną
światową dostrzegano, że drobne gospodarstwa dają tym większą produkcję z hektara,
im są mniejsze. Dotychczas w większości koncepcji naukowych zjawiska kultury wiejskiej były pomijane bądź traktowane jako obiekt wymagający dofinansowania, a nie
potencjalne źródło dochodu mieszkańców wsi. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele,
m.in. przeświadczenie, że kultura jako towar luksusowy wymaga pielęgnowania i dofinansowania, zatem w przypadku braku pieniędzy należy pogodzić się z zaniechaniem
działań na jej rzecz. Badania nad znaczeniem miejscowego dziedzictwa dla życia kulturalnego małych miejscowości wykazały, że najlepiej znane przez respondentów są
zabytki, a na drugim miejscu plasują się wydarzenia historyczne. Małe miejscowości
często nie nawiązują do rodzimego folkloru, oferując rozrywki bazujące na popkulturze
i zachodnich wzorcach. Jednym z niewielu przejawów kultury regionalnej są festyny,
jednak treści kulturalne schodzą tam na drugi plan, stając się tłem dla spotkań towarzyskich. Powstaje zatem problem kapitalizacji i komercjalizacji zasobów kulturowych.
Należy zwrócić uwagę na nowe sposoby kapitalizacji zasobów kulturowych, jak np.
„przemysły kultury”. Tworzą je przedsiębiorstwa niezależnych wykonawców i twórców
branży artystycznej, księgarskiej, filmowej i innych. Zaletą ich działań jest to, że inicjatywy, mimo że podejmowane z myślą o celach ekonomicznych, będą miały zdolność
kreowania kapitału społecznego danych środowisk. Celem działań powinno być uruchomienie potencjału drobnych gospodarstw rolnych oraz skonstruowanie otoczenia
instytucjonalnego i sieci kooperacji, tak aby maksymalnie wykorzystać możliwości tych
gospodarstw.
Słowa kluczowe: drobne gospodarstwa rolne, dziedzictwo kulturowe wsi, kultura regionalna
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Abstract. Small farms are not only the most beneficial form of farming, but also a guarantee of strong relationships. Even before the First World War, it was noticed that smaller
farms produce more output. So far, cultural phenomena have been neglected in most
scientific concepts or have been treated as an object that requires funding rather than
a potential source of income for rural residents. There are many reasons for this situation, including the belief that culture, as a luxury, requires care and financing, so if
there is no money, we need to accept the omission of actions on its behalf. Research on
the importance of the local cultural heritage in small localities showed that monuments
are most recognised by the respondents, and historical events take second place. Small
localities often do not refer to the native folklore, offering entertainment based on pop
culture and western patterns. One of the few manifestations of the regional culture is the
so-called festivities, but cultural content becomes of secondary importance there, becoming a backdrop for social gatherings. Therefore, this raises an issue of capitalisation
and commercialisation of cultural resources. Attention needs to be paid to new ways of
capitalisation of cultural resources, such as “cultural industries”. These are companies of
independent performers and developers of creative industries, bookselling, film-making
and other industries. The advantage of these measures is that the initiatives, although
taken with a view to achieving economic goals, will have the ability to create social capital of various communities. The aim of the activities should be to exploit the potential of
small farms and to construct the institutional environment and cooperation networks in
order to maximise the potential of these farms.
Key words: small farms, cultural heritage of rural areas, regional culture

Wstęp
Według przekonań może niezbyt popularnych, ale utrzymujących się z godną zastanowienia trwałością, drobne gospodarstwa rolne są nie tylko najkorzystniejszą formą
gospodarowania w rolnictwie, ale także gwarancją istnienia optymalnych relacji
międzyludzkich i silnych więzi, określanych dziś mianem kapitału społecznego. Nie
powinno więc również ulegać wątpliwości, iż tzw. tradycyjne gospodarstwa chłopskie
powinny być traktowane jako najważniejsze miejsce tworzenia i przechowywania
istotnych wartości. Zaliczyć tu można zarówno światopogląd, mentalność, postawy czy
opinie, jak i elementy składające się na kulturę ludową (dzisiaj raczej „wiejską”), czyli
folklor lub obiekty sztuki.
Na temat ekonomicznej przewagi małej własności w rolnictwie, obserwowanej
już od dawna, pisali w Polsce przed drugą wojną światową pracownicy Puławskiego
Instytutu Naukowego Gospodarstw Wiejskich (PINGW) oraz Władysław Grabski,
podkreślając tę paradoksalną prawidłowość, że drobne gospodarstwa chłopskie dają
tym większą produkcję z hektara, im są mniejsze (Grabski 1930). Prawidłowość ta jest
jednak powszechna. W okresie PRL-u jeden hektar chłopskiej ziemi dawał tyle, ile
dziesięć hektarów ziemi pegeerowskiej (Staszyński 2010). Obecnie w Polsce wartość
produkcji w gospodarstwach do 5 ha wynosi 90 tys. zł na 1 ha, a w gospodarstwach
powyżej 300 ha – 3,5 tys. zł (Zegar 2010). W ZSRR z karłowatych działek zajmujących
tylko 3% ziemi pozyskiwano ponad 1/3 wszystkich artykułów spożywczych (Judt 2008),
a w dzisiejszej Rosji działki przyzagrodowe o łącznej powierzchni 5% ogółu użytków
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rolnych zaspokajają aż 50% zapotrzebowania na żywność, podczas gdy gospodarstwa
wielkoobszarowe zajmujące niemal 80% gruntów dają niecałe 44% produkcji (Dzun
2009). Również najnowsze raporty Banku Światowego analizujące sytuację w Ameryce
Łacińskiej wykazują, że małe gospodarstwa są 3–14 (!) razy bardziej wydajne od dużych
(Bello 2011, s. 27).
O innej przedziwnej właściwości rolnictwa, które zawsze dostarczało krajowi jego
najlepszych obywateli i obrońców, rozpisywali się już starożytni. Zwłaszcza Ksenofont
pokazywał, dlaczego prowadzenie niedużego gospodarstwa rolnego generuje takie
właśnie cnoty: „uczy też rolnictwo, jak sobie nawzajem dopomagać. Przeciwko nieprzyjaciołom bowiem z ludźmi iść trzeba, a praca w ziemi także z ludźmi się odprawia”
(Ksenofont 1857, s. 75). Dzisiaj przekonanie o wyższości kapitału społecznego powstającego na tradycyjnej wsi, złożonej z niedużych rodzinnych gospodarstw, w porównaniu z wsią zdominowaną przez wielkoobszarowe farmy znane jest jako teza Goldsmitha
– pokazuje ona, czym różnią się więzi społeczne łączące mieszkańców wsi chłopskiej
od więzi powstających w skupiskach właścicieli zindustrializowanych przedsiębiorstw
rolnych. Także polska socjologia wsi coraz częściej dostrzega zalety typowych dla
tradycyjnej wsi form zaangażowania obywatelskiego i umiejętności samoorganizacji,
przewyższających swoją skutecznością formy typowe dla miast, gdzie deficyt autentycznych sieci współpracy wymaga tworzenia organizacji pozarządowych (NGO), czyli
niewiele wartej „sztucznej murawy” (Putnam 2008).
Mając na uwadze przywołane okoliczności, warto sobie uświadomić, że to właśnie
rodziny chłopskie są najlepszym środowiskiem sprzyjającym powstawaniu i transmisji
wartości kulturowych (Grabski 1930). Tak samo jednak jak niemożliwe jest efektywne
funkcjonowanie poszczególnych gospodarstw rolnych bez odpowiednio rozbudowanego „otoczenia instytucjonalnego”, a utrzymywanie więzi i kapitału społecznego
– bez współpracy między sąsiadami i współmieszkańcami, trudno sobie wyobrazić,
że jedynym sposobem tworzenia i wykorzystywania dziedzictwa kulturowego wsi
mogłoby być jego chałupnicze wytwarzanie przez osobne podmioty. Również w tym
przypadku niezbędne staje się wypracowanie odpowiednich form organizacji i kooperacji, sieci zdolnych łączyć poszczególne gospodarstwa i przedsiębiorstwa rodzinne.
Uzasadnienie wagi wytworzenia takiego „otoczenia instytucjonalnego” odpowiadającego wyzwaniom zglobalizowanej kultury hiperkapitalizmu jest celem poniższych
uwag.

Miejsce kultury w badaniach i programach rozwoju wsi
Rozważania na temat dziedzictwa kulturowego wsi dopiero od niedawna stają się
obiektem zainteresowań ekonomistów i specjalistów od rozwoju obszarów wiejskich.
Do tej pory pozostawały domeną etnografów i socjologów, opisujących te zjawiska
w kategoriach tradycji i elementu tożsamości lokalnych środowisk. Nie sposób zaprzeczyć również, że wybrane fragmenty dziedzictwa kulturowego uważano za swego
rodzaju zasób lokalny i regionalny, możliwy do wykorzystania w sposób merkantylny,
problem tylko w tym, że czyniono to w ograniczonym zakresie i proponując tradycyjne
rozumienie zarówno samych zasobów, jak i metod ich spożytkowania. Bliższe przyj-
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rzenie się takim pomysłom pokazuje, że nie wychodziły one w zasadzie poza formułę
„folkloryzmu” (czyli posługiwania się wzorami i wytworami określanymi jako „ludowe”
na małą skalę i w charakterze działalności uzupełniającej inne źródła dochodu gospodarstw domowych oraz miejscowej gospodarki). Tymczasem współczesne wyzwania
globalizacyjne skłaniają do spojrzenia na istniejące zasoby kulturowe środowisk wiejskich w sposób o wiele szerszy i bardziej nowoczesny (np. z uwzględnieniem także
niematerialnego dziedzictwa kultury, intangible heritage – konwencja UNESCO z 2003 r.
ratyfikowana przez polski Sejm 22 października 2010 r.) oraz przy zastosowaniu
metod, jakie stymulują postępy tzw. przemysłów kultury.
Także w formułowanych w Polsce od początku transformacji projektach rozwoju
wsi praktycznie nie pojawiał się wątek dziedzictwa kulturowego jako jednego z rodzajów produktywnego kapitału będącego w posiadaniu środowisk wiejskich. Tendencja
ta znalazła znamienny wyraz w odgórnej rezygnacji z tych punktów realizowanego
jeszcze w okresie przedakcesyjnym programu SAPARD, które otwierały możliwość
wykorzystania istniejących zasobów kultury lokalnej i regionalnej, chociaż właśnie
one mogły okazać się ogromną szansą rozwojową zwłaszcza dla obszarów peryferyjnych lub naznaczonych deficytem kapitałów innego rodzaju. Przyjęta przez rząd
w lipcu 2010 r. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta,
Obszary Wiejskie (KSRR) również zakłada „dość konserwatywny model rozwoju obszarów wiejskich” (Grosse i Hardt 2011, s. 51), co przejawia się m.in. w nawiązywaniu
do tradycyjnych pomysłów na rozwój gospodarczy, a zwłaszcza w nader ogólnikowym
odwołaniu się do konieczności wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego
i dziedzictwa kulturowego. Warto tu też dodać, że dopiero w 2010 r. (17 sierpnia)
zdecydowano się włączyć w istniejącą już strukturę Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
grupę tematyczną „Zachowanie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi”. Z przedstawionego wtedy zakresu zadań nie wynikało jednak w sposób jednoznaczny, że działania na
rzecz ochrony i popularyzacji zasobów kultury zamierza się poszerzyć o równoczesne
działania służące ekonomicznej aktywizacji mieszkańców wsi.
Biorąc to wszystko pod uwagę, należy uznać, że w większości koncepcji naukowych, ale również w zamierzeniach dotyczących praktyki, pomijano zjawiska kultury
bądź też traktowano je w sposób zbyt tradycyjny i wąski – jako obiekt wymagający
troski i dofinansowywania, a nie potencjalne źródło dochodu dla mieszkańców wsi.
W rezultacie koncentrowano uwagę na typowych przejawach drobnej przedsiębiorczości (przetwórstwo, usługi, handel, agroturystyka), w dodatku nie traktując tego
problemu kompleksowo, tzn. nie zwracając uwagi na konieczność ustalenia określonego porządku powstawania i funkcjonowania poszczególnych przedsięwzięć, chociaż
możliwości ekonomicznego spożytkowania elementów dziedzictwa kulturowego na
o wiele większą skalę rysują się coraz wyraźniej w świetle tendencji obserwowanych
na całym świecie. Jeremy Rifkin pisze o tym przekonująco: „ponadnarodowe środki
przekazu dysponujące sieciami łączności, które obejmują cały świat, drążą lokalne
zasoby sfery duchowej w każdej części świata i udostępniają je w komercyjnym opakowaniu jako dobra kultury i rozrywkę. Produkcja dóbr kultury będzie główną areną
światowej gospodarki w XXI w. W wieku dostępu znajdzie się ona na najwyższym
szczeblu życia gospodarczego, zaś informacja i usługi przesuną się na drugi poziom,
produkcja na trzeci, a rolnictwo na czwarty. Działalność gospodarcza na wszystkich
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czterech poziomach będzie w coraz większym stopniu odbywać się w sieciach utworzonych przez relacje między światem przestrzeni geograficznej i cybernetycznej”
(Rifkin 2003, s. 176). W dalszych rozważaniach zostaną przedstawione uwarunkowania rozwoju przemysłu kultury w Polsce w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego
obszarów wiejskich, a zaobserwowane ograniczenia będą przyczynkiem do sformułowania kilku postulatów.

Trzy sposoby rozumienia kultury
Na przeszkodzie bardziej ambitnym i nowoczesnym próbom wykorzystania dziedzictwa kulturowego wsi stoi kilka okoliczności wynikających z niewłaściwego stosunku
do kultury w ogóle, a do kultury ludowej w szczególności, zwłaszcza zaś do sposobów kapitalizowania zasobów kulturowych. Po pierwsze zatem, wciąż pokutuje przeświadczenie, iż kultura jako taka jest przedmiotem luksusowym i zarazem obiektem
„specjalnej troski”, a więc wymaga pielęgnowania, wspomagania i dofinansowywania.
Skoro więc notorycznie brakuje pieniędzy, stosunkowo łatwo przychodzi pogodzić się
z zaniechaniem działań na rzecz czegoś, co nie jest „artykułem pierwszej potrzeby”
i w dodatku „kosztuje”. Po drugie, kulturę ludową nadal uważa się za własność całego
narodu, a nie poszczególnych regionów czy tym bardziej konkretnych artystów ludowych (przecież już romantycy przekonywali, że to anonimowy i zbiorowy dorobek
bezimiennych twórców, w którym kryją się źródła tożsamości narodowej), i to raczej
własność nie o charakterze materialnym, lecz przede wszystkim duchowym. Po trzecie
wreszcie, jeżeli już gdzieś próbuje się zarabiać na kulturze lokalnej, to robi się to na
małą skalę i za pomocą tradycyjnych metod, absolutnie niewspółmiernych do warunków zglobalizowanego hiperkapitalizmu.
O tym, że do kultury nie trzeba dopłacać, a wręcz przeciwnie, że jest ona istną żyłą
złota, przekonuje choćby statystyka. W krajach Unii Europejskiej udział sektora kultury
w PKB wynosi przeciętnie 2,6% (we Francji 3,4%, w Norwegii 3,2%, w Finlandii 3,1%,
w Anglii 3%, we Włoszech 2,3%, w Polsce 1,2%, na Cyprze 0,8%) i tempo wzrostu tego
sektora jest silniejsze niż tempo ogólnego wzrostu gospodarczego, przy czym w sferze
kultury pracuje około 3,1% siły roboczej Unii. Powyższe dane dobitnie wskazują, że
poziom zysków z kultury nie zależy od rozmiarów i stanu posiadanych przez dany kraj
zasobów, ale od umiejętności ich wykorzystania, czyli – skapitalizowania. Ponadto
w oficjalnych dokumentach UNESCO (Janikowski 2009) kultura jest wskazywana jako
istotny element zrównoważonego rozwoju (w tym: wzrostu gospodarczego, wzrostu
zatrudnienia, spójności społecznej oraz rozwoju regionalnego i lokalnego), a Raport
Rady Europy „In from the Margins” przyznaje kulturze znaczącą rolę w umacnianiu
więzi obywatelskich (Ilczuk 2002).
Co się tyczy z kolei starego, romantycznego sposobu patrzenia na kulturę ludową,
to trzeba wyraźnie przeciwstawić mu bardziej praktyczne nastawienie, reprezentowane chociażby przez Cepelię (Centralę Przemysłu Ludowego i Artystycznego,
CPLiA). Wielokrotnie krytykowana i wyśmiewana za popularyzowanie sfolkloryzowanej i rozrywkowej wersji „ludowości”, organizacja ta miała w istocie bardzo poważne
osiągnięcia ekonomiczne, przyczyniała się do poprawy poziomu życia wielu tysięcy
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rodzin chłopskich i jednocześnie pełniła funkcję mecenasa ruchu amatorskiego,
aktywizującego młode utalentowane osoby ze środowisk wiejskich. Założona w roku
1949 przez Zofię Szydłowską, niemal od początku dysponowała 59 placówkami, które
współpracowały z 20 tysiącami twórców. W 1951 r. miała już 292 jednostki produkcyjne
i zatrudniała 30 tys. osób. Tuż przed likwidacją w latach 80. XX wieku Cepelia produkowała wyroby według 2877 wzorów zatwierdzonych przez specjalne komisje ekspertów,
skupiała 3935 rzemieślników i 556 twórców ludowych, którym przysługiwały renty
i emerytury twórcze, przyznawane przez Ministerstwo Kultury, oraz współpracowała
z 12 tys. dostawców (Bukraba-Rylska 2008). Wątpliwe, czy w warunkach gospodarki
rynkowej udałoby się komuś powtórzyć ten imponujący sukces organizacyjny i gospodarczy, jaki okazał się możliwy w czasach socjalizmu.
Wreszcie trzecie ze wskazanych powyżej ograniczeń – tradycyjne metody wykorzystywania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Jak słusznie zauważa Monika Murzyn-Kupisz, „W ostatnich latach w Polsce obserwowane są znaczące przemiany w podejściu
do dziedzictwa kulturowego. W miejsce postrzegania go jedynie w kategoriach kosztownych w utrzymaniu pamiątek przeszłości, sprzecznych z obecnymi wyzwaniami
rozwoju, dziedzictwo zaczyna się uznawać za ważny współczesny zasób rozwojowy”
(Murzyn-Kupisz 2010, s. 61). Owszem, pierwsze symptomy korzystnych zmian w tym
względzie są już zauważalne, niemniej występują jeszcze sporadycznie, a budzące
się poczucie znaczenia dziedzictwa kulturowego wykazuje szereg niedostatków. Do
najważniejszych z nich zaliczyłabym tradycyjne sposoby wykorzystywania elementów tego dziedzictwa: w roli „rdzenia lub składnika różnorodnych produktów i usług,
zarówno o charakterze komercyjnym jak i niekomercyjnym, wykorzystywanie dziedzictwa jako tła dla świadczenia różnych usług oraz ważnego składnika wizerunku miejsca” (Murzyn-Kupisz 2010, s. 61). W omawianych przez autorkę przykładach wyraźnie
jednak brak kilku czynników: władze lokalne i sami mieszkańcy nie dysponują pełnym
rozeznaniem stanu swojego posiadania; lokalne społeczności i miejscowi artyści nie
uwłaszczyli się jeszcze na zasobach kulturowych będących w ich dyspozycji; komercjalizacja zasobów ogranicza się w zasadzie do standardowych działań ze sfery handlu
produktami regionalnymi, budowania marki i wizerunku, usług (np. agroturystyki).
Jednym słowem, daleko tu jeszcze do ukonstytuowania się dynamicznych i nowoczes
nych przemysłów kultury działających według aktywizującej – zwłaszcza małe lokalne
społeczności – formuły „klastrów” i mających udokumentowane prawa do własnych
zasobów. Przyjrzyjmy się teraz tym zagadnieniom.

Lokalne zasoby kulturowe w świadomości mieszkańców
W prowadzonych kilkanaście lat temu w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
badaniach nad kulturą w społecznościach lokalnych zwracano uwagę na znaczenie
miejscowego dziedzictwa dla życia kulturalnego małych miejscowości (trzech wsi:
Białowieży, Lipnicy Wielkiej i Popielowa oraz jednego miasteczka – Przedborza). Gdy
po przełomie ustrojowym zasadniczo zmieniła się koncepcja funkcjonowania kultury
(ujmowana często jako przejście od „upowszechniania”, czyli propagowania jednolitych treści dla wszystkich środowisk, do „lokalizmu”, czyli swobodnego tworzenia
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oferty siłami samych tych środowisk), zakładano, że przedstawiciele władz, pracownicy instytucji kultury oraz mieszkańcy dysponują odpowiednią wiedzą na temat
lokalnych zasobów kultury. Oczekiwano zwłaszcza, że nie tylko będą potrafili wskazać walory krajobrazowe i obiekty zabytkowe, ale również będą pamiętali o wydarzeniach historycznych rozgrywających się kiedyś na ich terenie, o znanych ludziach
przebywających niegdyś lub nawet żyjących na stałe w ich miejscowości, będą znali
legendy związane z daną okolicą i dysponowali jakąś wiedzą o regionalnej kulturze
ludowej. W rozmowach z respondentami specjalnie posługiwano się tak zróżnicowanymi określeniami, gdyż chodziło o wydobycie z ich pamięci wszelkich elementów
mogących składać się na pojęcie „lokalne zasoby kulturowe”, a nie tylko tych, które
już obecnie były uznane w tych środowiskach za „kulturę”. Przyjmowano zatem, że
to, co jeszcze jest obecne w świadomości mieszkańców, stanowić może tworzywo
nadające się do wykorzystania w budowanej ofercie, że uda się te „zasoby” włączyć
do lokalnego obiegu (a więc „skapitalizować”) przy pomocy odpowiednich instytucji
edukacyjnych, kulturalnych bądź mediów. Chodziłoby tu o wspomożenie procesu,
o którym Maurice Holbwachs pisał: „każda postać i każdy fakt historyczny jak tylko
przenikną do społecznej pamięci, przemieniają się w niej w pewnego rodzaju znaczenie, w pojęcie, w symbol, nabierając pewnego określonego sensu, stają się elementem
systemu idei społeczeństwa” (Holbwachs 1969, s. 431). Jaką wiedzę w tym względzie
zaprezentowali badani?
Okazało się, że stosunkowo najlepiej znane są zabytki (historyczne obiekty) – na
nie wskazywało 78,4% respondentów. Na drugim miejscu usytuowały się wydarzenia
historyczne (45% wskazań), następnie znani z przeszłości ludzie (35%) i miejscowe
legendy (31%). Oczywiście, w każdej z przebadanych miejscowości inaczej rozkładały
się te wskazania (np. Białowieża była najlepsza, jeśli chodzi o znajomość zabytków,
Lipnica – postaci historycznych, a Przedbórz – legend). Skierowany do tych samych
respondentów test kompetencji kulturowej miał za zadanie określić poziom ich
wiedzy w dziedzinie kultury ludowej danego regionu. Zamieszczone w kwestionariuszu ankiety elementy wybrano na podstawie konsultacji z etnografami z pobliskich
ośrodków, zaznaczając, aby użyte terminy nie odnosiły się do wiedzy książkowej, lecz
do desygnatów, które mogą być znane współczesnym mieszkańcom danego terenu.
Wyrażenia gwarowe, inne dla każdej miejscowości, odnosiły się do narzędzia pracy,
przedmiotu codziennego użytku, ubioru, potrawy regionalnej, zwyczaju oraz początkowych słów piosenki uznanej przez konsultantów za nadal popularną w regionie.
Niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie okazali się mieszkańcy Lipnicy, gdzie
od lat intensywnie promowany jest folklor orawski (61% prawidłowych odpowiedzi),
następni byli białowieżanie (38%) i przedborzanie (28%), a mieszkańcy Popielowa,
zamieszkanego przez dwie różne społeczności: autochtonów i przybyszy zza Buga,
znaleźli się na samym końcu (23%). Najczęściej prawidłowej odpowiedzi udzielano
w odniesieniu do nazwy potrawy (53%), a najrzadziej – uzupełniając pierwsze słowa
ludowej piosenki (24%). Wyniki dotyczące znajomości kultury lokalnej stają się
bardziej wymowne przez ich zestawienie z wynikami uzyskanymi przez tych samych
badanych w odniesieniu do znajomości kultury polskiej i europejskiej oraz „wysokiej”
i „popularnej”. O ile dobrą znajomością kultury lokalnej mogło się poszczycić zaledwie
20% respondentów, o tyle poziom orientacji w kulturze narodowej, polskiej, był wyższy
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(25%), a w kulturze europejskiej – jeszcze lepszy (30% prawidłowych odpowiedzi).
Z kolei dobrą znajomość kultury „wysokiej” wykazało tylko 24% badanych, ale za to
kultury popularnej – aż 49% (Bukraba-Rylska 2000).

Lokalne zasoby kulturowe w lokalnej ofercie instytucji
kultury
Jak te wyniki, chociaż oczywiście trudno je uznać za reprezentatywne, mogą przekładać się na kształt oferty kulturalnej takich miejscowości? Wydaje się, że badania dotyczące stanu kultury małych miasteczek i wsi, które na zlecenie Narodowego Centrum
Kultury w roku 2010 zrealizował zespół pod kierunkiem Wojciecha Burszty, dowodzą
zasadności niepokojów wypływających z wcześniejszej o dwanaście lat diagnozy
zawartej w książce „Kultura w społeczności lokalnej – podmiotowość odzyskana?”
(Bukraba-Rylska 2000), a dokumentującej stan wiedzy mieszkańców Polski lokalnej
o zasobach kulturowych ich najbliższego terenu. W pracy zbiorowej zatytułowanej
„Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast. Kanon i rozproszenie” autorzy
opisują wielobarwną, ale w gruncie rzeczy wszędzie taką samą rzeczywistość polskiej
prowincji (Bukraba-Rylska i Burszta 2011). Zarówno propozycje w zakresie edukacji
kulturalnej i artystycznej, jak i organizowane imprezy, a nawet wizualna strona przestrzeni lokalnej potwierdzają formułowane wcześniej obawy: najmniej w tym wszystkim śladów miejscowego dziedzictwa kulturowego. Obojętne, czy chodzi o wykorzystywanie obiektów materialnych, wydarzeń bądź sławnych postaci z przeszłości czy
też o nawiązanie do rodzimego folkloru, te wszystkie rodzaje zasobów stoją na zdecydowanie przegranej pozycji w konfrontacji z ekspansywnością wzorów kultury popularnej. W ofercie edukacyjnej dominują kursy egzotycznych, modnych tańców (salsa!)
i szkolenia dla zespołów cheerleaderek, wśród proponowanych mieszkańcom imprez
przeważają koncerty gwiazd (a najczęściej – gwiazdeczek) popu – jak to ujął jeden
z rozmówców: „trąbi zespół Kombi, gra Doda Elektroda” – a tradycje ludowe funkcjonują najwyżej jako „folklor digitalny” (disco polo!) i zestereotypizowane znaki ludowości podczas masowych imprez. Autentyczny folklor nie jest zresztą akceptowany
przez miejscowe społeczności, a tego typu treści stanowią atrakcję jedynie dla turystów: „Kultura ludowa? – Lud już tego nie kupi. Skansen? – Ludowizna” – odpowiadają
lokalni działacze. Oczywiście, w lokalnej ikonosferze nadal tkwią (zachowujące nawet
regionalne odmienności stylistyczne) Chrystusy frasobliwe, Jezusowe serca gorejące
i Madonny spowite w błękit, ale ton nadają wszędzie takie same plakaty, bannery,
anglojęzyczne szyldy i witryny sklepowe, a w ogródkach panoszą się niepodzielnie
zunifikowane krasnale i Shreki.
W jakim zatem zakresie (jeśli w ogóle) i w jaki sposób małe miejscowości wykorzystują lokalne zasoby kulturowe i starają się przekuć je w produktywny „kapitał
kulturowy”? Autorzy analizujący wyniki ubiegłorocznych badań odnajdują w tym
pozornym chaosie kilka konsekwentnie realizowanych wzorów. Przede wszystkim, na
co zwraca uwagę Tomasz Szlendak, sięga się po tzw. kotwice kulturowe – istnienie na
danym terenie jakiegoś zabytku, zwłaszcza sakralnego (i najlepiej połączonego z objawieniem – jak w Gietrzwałdzie), eksploatuje się fakt choćby krótkotrwałego pobytu
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sławnej postaci, np. Fryderyka Chopina (spędził kiedyś noc w pałacu w Sannikach, co
owocuje dziś kilkunastoma imprezami nawiązującymi do słynnego kompozytora), albo
odświeża się tradycje żydowskie i pamięć cesarza Franciszka Józefa – jak w galicyjskiej
Kolbuszowej (Szlendak 2011). Jeśli akurat w najbliższej okolicy nie ma materialnego ani
historycznego świadectwa, uzasadniającego użycie go w roli „kotwicy”, to takie tradycje się wynajduje, konstruuje, tworzy ex nihilo. Wystarczy, że miejscowość nazywa się
Gwizdały, by założyć w niej „Muzeum Gwizdka” i dopisać do tego odpowiednią ideologię: „bo gwizdki prawie na całym świecie są i ten gwizdek może być taką siłą przewodnią do rozwoju tej okolicy”, jak tłumaczyli rozmówcy. Siłą przewodnią w rozwoju może
być również intensywnie promowane tu ciasto „pyzucha-gwizducha” albo serwowane
w Bałtowie „kluchy-bałtuchy” czy żaba, uhonorowana „Muzeum Żaby” w Kudowie
(a czemu tylko tam – można by zapytać – przecież żaby są w całej Polsce!).
W rezultacie kultura w Polsce lokalnej sprowadza się do festynów, nastawionych przede wszystkim na realizację potrzeb miejscowej władzy. Przeróżne imprezy,
obchody, dożynki, dni (danej miejscowości albo przynajmniej kartofla) są bardzo
chętnie finansowane przez samorządy i pełnią w ich polityce istotną rolę: „ja sobie
czytam w gazetce chęcińskiej – relacjonuje zbulwersowany chęcinianin – miałem taki
egzemplarz, że na każdej stronie był burmistrz i typu właśnie – przecina wstęgę, typu
– coś tam, typu – kibel imienia burmistrza itd.”. Podczas tego typu „iwentów” jest
czas na część oficjalną, ale także na część artystyczną (konkurs na Miss Nastolatek –
dzięki pięćsetzłotowej dotacji od wójta „na lokówki i takie tam”) i wreszcie na część
jak najbardziej konsumpcyjną: „Ludzie na zasadzie spaceru idą sobie do tego parku,
siadają na ławeczce, coś im tam gra, ktoś śpiewa, mogą sobie kupić jakąś kiełbaskę
i posiedzieć”. Z wypowiedzi respondentów wynika, że najważniejsze są tu bynajmniej nie treści kulturowe i artystyczne, ale „relacjogenność” takich wydarzeń: „nie
występy, a możliwość spotkania się i wspólnego biesiadowania z rodziną, sąsiadami,
znajomymi” – doprecyzowuje uczestnik jednego z festynów. Cechy festynów to nie
tylko upolitycznienie i relacjogenność, ale także wielozmysłowość – równie ważne
jak przecinanie wstęg czy występy zespołów są też okazje do życia towarzyskiego
i podjadania: „ludzie chcą posłuchać, popatrzeć, trocha tych zespołów posłuchać
regionalnych, później trocha się zabawić. Jest jakieś wydarzenie. Można się piwa
napić, są kiełbaski, jakaś tam muzyczka sobie gra”. Widać wyraźnie, że w barwnych
okolicznościach prowincjonalnego festynu treści kultury (obojętne, czy lokalnej czy
nawet popularnej) nie są wcale najważniejsze. Wręcz schodzą na drugi plan i stają się
zaledwie tłem dla spotkań ze znajomymi i spędzenia czasu z całą rodziną, dla wspólnego biesiadowania i konsumpcji dóbr jak najbardziej materialnych, a niekoniecznie
duchowych. Mieszkaniec Tłuszcza stawia sprawę jasno: „nie słuchamy, co na scenie”,
a w Kudowie ciekawą skądinąd wystawę w Pijalni kuracjusze oglądają dosłownie
mimochodem – przemieszczając się „między stoiskiem z pamiątkami i biżuterią
a kartą deserów wystawioną obok”.
Zasygnalizowane tu pokrótce realia aktualnej rzeczywistości kulturalnej w poddanych badaniu miejscowościach nie pozostawiają złudzeń: lokalne zasoby kulturowe
nie są dobrze znane ani władzom, ani pracownikom instytucji edukacyjnych i kulturalnych, ani samym mieszkańcom. Ich wykorzystanie jest więc fragmentaryczne,
po wybrane elementy sięga się przypadkowo i po amatorsku, co więcej – łączone są
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one w pstrokaty „miks” razem z elementami kultury popularnej, a jeśli chodzi o tzw.
kulturę ludową, to w warunkach lokalnych praktycznie mamy do czynienia jedynie
z używaniem stereotypowych znaków ludowości, z odwoływaniem się do zunifikowanego, ogólnonarodowego postfolkloryzmu, a nie z oryginalnymi przejawami dziedzictwa najbliższego regionu. Tak skomponowana oferta kulturalna ma przede wszystkim
służyć politycznym potrzebom samorządu, w dalszej kolejności ma zaspokajać zainteresowania przyjezdnych (turystów, pielgrzymów, klientów sanatoriów w ośrodkach
uzdrowiskowych), a dopiero na samym końcu – odpowiadać gustom i upodobaniom
mieszkańców. Co z tej obserwacji współczesnego życia kulturalnego w małych
miasteczkach i wsiach wynika dla problemu dziedzictwa kulturowego i jego znaczenia
dla rozwoju lokalnych środowisk?

Od zasady uspołecznienia do zasady komercjalizacji
wykorzystywania zasobów kultury
Kiedy kultura zamienia się w dobro rynkowe, podstawowym zagadnieniem staje się
kwestia własności, a więc tego, kto ma dostęp do jej zasobów, kto może nimi rozporządzać i czerpać stąd korzyści. Kultura rozumiana jako system podzielanych znaczeń
i wartości, które przekazywane są przez komunikację i wzajemne kontakty członków
wspólnoty, w chwili gdy wkracza na rynek i zamienia się w towar, nieuchronnie traci
charakter dobra społecznego i staje się dobrem podlegającym wymogom komercji.
O możliwości korzystania z niej nie decyduje już fakt przynależności (na mocy urodzenia bądź dobrowolnej afiliacji) do danego kręgu czy grupy, ale wyłącznie dysponowanie odpowiednimi środkami organizacyjnymi i finansowymi, które są warunkiem
– najpierw – jej zawłaszczenia, a następnie – obrotu produktami wytworzonymi
z uprzednio zawłaszczonego „surowca”. Jak pisze Rifkin, siły rynkowe zmierzają do
tego, by bez mała całą sferę kultury rozebrać na czynniki pierwsze, przetworzyć je,
opakować i sprzedać, zamieniając wszelką ludzką działalność w komercyjne doznania.
W tym celu muszą przede wszystkim uwłaszczyć się na tych zasobach, a więc dokonać
„ogrodzenia” przez gospodarkę wspólnych dotąd pastwisk kulturowych, a następnie –
ich komercjalizacji (Rifkin 2003, s. 148). Szczególnie widoczne jest to w sferze turystyki,
rozumianej właśnie jako skomercjalizowane doznanie kulturowe, w którym bardziej
niż o cele krajoznawcze chodzi o rozrywkę i zabawę. Coraz bardziej popularną ofertą
tego rodzaju są też przeróżne „rekonstrukcje” historyczne: od tradycyjnych skansenów po coraz bardziej ambitne odgrywanie autentycznych wydarzeń z przeszłości.
Angażują one ogromne środki finansowe, zapał amatorów i zainteresowanie mediów.
Wcale nie mniejszej rynkowej presji poddawane są również takie elementy folkloru, jak
obyczaje, pieśni czy tańce. Taki los spotyka kubańską salsę, zouk z francuskich Antyli,
rembetikę z Grecji, algierskie rai czy gawwali z Indii, ale – co podkreśla Rifkin – w tym
procesie zamiany kultury w towar dochodzi do istotnego naruszenia jej pierwotnej
wartości i specyfiki: „w wydaniu oryginalnym muzyka ta stanowi rodzaj kapitału
kulturowego, środek przekazu wspólnych wartości i historycznej spuścizny etnicznej.
Przekształcona w międzynarodową wersję muzyka rai przestaje funkcjonować jako
środek ekspresji poglądów opozycji algierskiej – młodych, robotników, bezrobotnych,
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analfabetów, wywłaszczonych, tych, którzy mają dosyć” (Rifkin 2003, s. 262), a zatem
dochodzi do wydrenowania środowisk lokalnych z ich dziedzictwa. „Kulturę, podobnie
jak przyrodę, można eksploatować aż do wyczerpania zasobów” – przestrzega Rifkin.
Niebezpieczny scenariusz zarysowany przez amerykańskiego badacza na podstawie
oglądu globalnej rzeczywistości należy odnieść także do polskich, bardziej zgrzebnych
realiów.

Sposoby kapitalizowania zasobów kulturowych: w stronę
przemysłów kultury
Już podstawowe, proste na pozór pytanie: „Do kogo należą określone dobra kultury?”
wywołuje wiele kontrowersji. Wśród interesariuszy procesu wykorzystywania lokalnego dziedzictwa kulturowego można bowiem wskazać następujące podmioty:
właścicieli konkretnego obiektu, „tutejszych” lub „wtajemniczonych” (osoby związane
emocjonalnie i na zasadzie bliskości przestrzennej z danym miejscem), „obcych”
(konsumentów czasowo zainteresowanych obcowaniem z obiektami), naukowców
i ekspertów, władze publiczne oraz media. Jak widać, da się tu wyróżnić dwie najważniejsze grupy: społeczność lokalną oraz przybyszów. W pierwszej grupie znajdują
się zazwyczaj mieszkańcy, właściciele i gospodarze, lokalni patrioci i przedsiębiorcy,
a w drugiej – turyści, miłośnicy oraz specjaliści, ale oczywiście możliwe są też inne,
krzyżujące się zależności (np. przedsiębiorca wykorzystujący lokalne zasoby niekoniecznie musi pochodzić z danej miejscowości; podobnie zresztą usługodawca,
prowadzący tam np. hotel czy zakład gastronomiczny, ale tylko w sezonie turystycznym, a przez resztę roku – bądź nawet stale – mieszkający w oddalonym ośrodku).
Z kolei miłośnikiem (ale także naukowcem lub cenionym ekspertem) może być osoba
urodzona i mieszkająca w lokalnej społeczności. Na osobną uwagę zasługują tu oczywiście władze lokalne i lokalni liderzy, jako – z definicji – usytuowani w charakterze
pośredników mediujących między interesem wewnętrznym (mieszkańców) a interesem zewnętrznym (regionu, państwa). Pierwszym krokiem w kierunku szerszego
wykorzystania istniejącego dziedzictwa kultury powinno zatem być precyzyjne
wskazanie właściciela (właścicieli) określonych dóbr. Ma to tym większe znaczenie,
że sprawę komplikuje dodatkowo podział na sektor publiczny, prywatny i samorządowy, a każdy z nich kieruje się odmiennymi motywacjami. Nie ulega jednak wątpliwości, że przynajmniej jednym z takich właścicieli powinna być lokalna społeczność,
a także indywidualni artyści lub rzemieślnicy, faktycznie i prawnie „uwłaszczeni”
na istniejących bądź przetwarzanych przez siebie lokalnych zasobach kulturowych,
tak aby mogli oni kontrolować proces komercjalizacji tych zasobów i czerpać z tego
wymierne korzyści.
Jeszcze inne kontrowersje budzi uwzględnienie możliwych relacji rynkowych
zachodzących między sferą produkcji a sferą konsumpcji dóbr kultury. Badacze wymieniają tu następujące modelowe sytuacje:
– produkty i usługi związane z dziedzictwem są tworzone i konsumowane lokalnie,
– produkty i usługi związane z dziedzictwem są wprawdzie tworzone lokalnie, ale
konsumowane przez klientów pozalokalnych,
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– podmioty pozalokalne produkują dobra i świadczą usługi związane z danym dziedzictwem kulturowym dla konsumentów lokalnych,
– lokalne dziedzictwo jest zasobem wykorzystywanym przez pozalokalnych producentów i konsumowanym przez pozalokalnych nabywców (Murzyn-Kupisz 2010).
W dobie globalizującej się gospodarki szczególną uwagę należy zwrócić na to,
by lokalne dziedzictwo kulturowe nie zostało zawłaszczone przez międzynarodowe
koncerny operujące w sferze kultury, które umiejętnie przejmują zasoby występujące w konkretnej przestrzeni geograficznej i przenoszą je do znajdującej się już pod
ich kontrolą przestrzeni wirtualnej (cybernetycznej), o czym tak sugestywnie pisze
Rifkin.
Osobne problemy powstają w przypadku, kiedy chodzi już nie o dobra materialne
(konkretne obiekty czy nawet ukształtowanie przestrzeni i krajobraz naturalny), ale
o niematerialne (np. zjawiska zaliczane do folkloru – ludowe pieśni, tańce, wzory
wytwarzania przedmiotów czy pielęgnowania tradycji: obrzędów, ceremonii, rytuałów). Kto w tej sytuacji może uważać się za depozytariusza tych niewątpliwych, choć
niekoniecznie zmaterializowanych „dóbr”, kto zatem może czerpać korzyści z ich
udostępniania, powielania czy sprzedaży? Kto wreszcie odpowiada za „właściwe”
(zgodne z tradycją i miejscowymi odczuciami) posługiwanie się gotowymi wytworami, ale także za ich modyfikację na aktualne potrzeby? Dobrym przykładem rozmijania się aksjologicznego wymiaru dziedzictwa kulturowego z jego wymiarem rynkowym są kontrowersje związane ze słynnymi koronkami wytwarzanymi w Koniakowej.
Jak pisze Waldemar Kuligowski, fakt posłużenia się przez niektóre koronczarki
tradycyjną techniką i wzornictwem do produkcji modnych i pokupnych stringów
wywołał protesty i oburzenie pozostałych artystek ludowych. Helena Kamieniarz
ostro skrytykowała zarówno nowy wyrób, jak i osoby tym się trudniące: „To nie jest
dobry pomysł – grzmiała – to poniża koniakowską koronkę. Jej się nie robi według
mody, ale według starych wzorów. Nie może być tak, że koniakowska koronka jest
na ołtarzach i, za przeproszeniem, na dupie. Te majtki są tak dziurawe, że wszystko
przez nie widać” (Kuligowski 2007, s. 51).
Zarysowane tu problemy są bardzo złożone, ponieważ dotyczą zarówno strony
prawnej, jak i obyczajowej, kwestii społecznych, ale też ekonomicznych, zagadnień
lokalnych, jak również państwowych oraz międzynarodowych. Sytuacja dziedzictwa
kulturowego środowisk wiejskich w Polsce pozostaje na razie jeszcze nieuregulowana,
konkretne sprawy rozstrzygane są trybem doraźnym i raczej żywiołowo niż zgodnie
z jakimś ustalonym systemem czy ogólnie przyjętymi zasadami, niemniej warto już
obecnie nad tymi sprawami się zastanawiać. Lokalne zasoby kulturowe są bowiem
jednym z ostatnich dóbr pozostających jeszcze w posiadaniu polskiego społeczeństwa,
dlatego zagwarantowanie, iż nie zostaną przekazane w obce ręce i nie będą wzbogacać
zagranicznych, anonimowych właścicieli wydaje się niezmiernie istotne i jak najbardziej na czasie. Uporządkowanie materii w tym zakresie powinno stać się przedmiotem
troski stosownych resortów (głównie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– nazwa zobowiązuje!) Poniżej pokusimy się o naszkicowanie zaledwie kilku sugestii
w tym względzie.
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Od tradycyjnej komercjalizacji do przyszłościowych
przemysłów kultury
Przykłady zaczerpnięte z rzeczywistości życia kulturalnego Polski lokalnej AD 2010
dowodzą, że dziedzictwo kulturowe jest rozumiane niewłaściwie (najczęściej – zbyt
wąsko) oraz wykorzystywane bardzo selektywnie i za pomocą nad wyraz tradycyjnych
metod. Tymczasem już w pracy zbiorowej zatytułowanej „Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym”, a wydanej w roku 2000 (Gutowska 2000) jej autorzy podkreś
lali, iż wprawdzie elementy dziedzictwa kulturowego to przede wszystkim dobra
materialne (w ich ujęciu – głównie zabytki), a zatem obiekty nieodnawialne, skończone i pozbawione atrybutów dających się bezpośrednio spożytkować w produkcji
(Kobyliński 2000, s. 15), ale wcale nie oznacza to, że nie są możliwe ich kopie, repliki,
rekonstrukcje czy symulakry. W dobie globalizacji, która oznacza przekreślenie barier
nie tylko czasowych, ale i przestrzennych (zjawisko kompresji), która umożliwia przenoszenie produkcji i konsumpcji ze sfery materialnej do wirtualnej oraz zastępowanie wytworów realnych ich cybernetycznie multiplikowanymi niezliczonymi kopiami
(symulakrami), lokalne zasoby kulturowe z całą pewnością zasługują na nowe ujęcie
i nowe sposoby ich kapitalizowania.
Na czym miałoby polegać to nowe ujęcie lokalnych zasobów kulturowych? Przede
wszystkim chodziłoby o znaczne poszerzenie tego określenia, tak by obejmowało nie
tylko istniejące, ale także możliwe do wykreowania obiekty o charakterze zarówno
materialnym, jak i duchowym. Tworzywem dla powstających produktów (obok
zachowanych zabytków, krajobrazu czy walorów przyrodniczych) mogłaby być miejscowa historia, związani z nią ludzie, odkryte ślady przeszłości (np. odcisk łapy gada
w Bałtowie), a nawet lokalizowane w danym miejscu fikcyjne postacie bądź zdarzenia
(przykładem kariera rozbójnika Rumcajsa jako głównej atrakcji turystycznej). Program
Ministerstwa Kultury dotyczący „ginących zawodów” czy organizowany przez nie od
lat konkurs na działania zmierzające do utrwalenia dziedzictwa kulturowego wyłania też – obok takich typowych umiejętności jak ludowe kowalstwo czy garncarstwo
– wydobywane z niepamięci tradycje kulinarne. Cechą charakterystyczną zgłaszanych
projektów jest również to, że ich realizacja zakłada – poza propagowaniem wiedzy
na temat lokalnego dziedzictwa i promocją regionu – rozwijanie nowych kierunków
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz budowanie sieci współdziałania mieszkańców, ponieważ podejmowane inicjatywy z reguły wymagają zbiorowego wysiłku,
a więc są szkołą samoorganizacji społeczności.
Na czym z kolei miałyby polegać nowe sposoby kapitalizacji tak szeroko rozumianych zasobów kulturowych? Wydaje się, że podstawową zasadą w projektowaniu nowoczesnego ich wykorzystania powinno być zerwanie ze stacjonarnym ujęciem danego
obiektu na rzecz ujęcia mobilnego (zasoby lokalne muszą być dostępne nie tylko na
danym terenie, ale także poza nim). Po drugie, nie chodzi tu jedynie o materialne ich
kopie czy reprodukcje konsumowane w bezpośrednim kontakcie proksemicznym, ale
głównie o ich symulakry, konsumowane wirtualnie. Po trzecie wreszcie, owe symulakry
nie muszą być pojedynczymi eksponatami, ale raczej elementami bardziej złożonych
produktów rozpowszechnianych na nośnikach elektronicznych (np. w grach komputerowych). Wykonywana niemal chałupniczo amatorska robota lokalnych drobnych
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przedsiębiorców posługujących się tradycyjnymi technologiami w żaden sposób
nie spełnia kryteriów nowoczesnych „przemysłów kultury”, o których tyle się pisze
w ostatnich latach i które były jednym z głównych postulatów sformułowanych na
krakowskim Kongresie Kultury we wrześniu 2009 roku.
Czym są przemysły kultury? Składają się na nie dowolnej wielkości przedsiębiorstwa
niezależnych wykonawców i twórców w branży artystycznej, muzycznej, księgarskiej,
filmowej i audiowizualnej. Zgodnie z wytycznymi Deklaracji z Essen (1999 r.), są one
zdecydowanie przyszłościowym sektorem i powinny być wyodrębnione jako osobny
dział gospodarki. Będąc działalnością opartą na wiedzy, są bezpieczne ekologicznie,
a więc dysponują walorem sustensywności i zakładają zintegrowaną politykę kulturalną,
gospodarczą i przestrzenną. Nie wymagają znacznych inwestycji, a ich realizacja jest
bezpieczna dla środowiska. Z racji łatwości lokalizacji mogą być sytuowane na dowolnym obszarze, gdzie wzmagają endogenny potencjał regionu i środowisk lokalnych
(Szomburg 2002). Dogodną formułą budowania tak rozumianych przemysłów kultury
może być metoda „klastrów”. W języku angielskim cluster oznacza grupę podobnych
rzeczy wzrastających bądź trzymających się razem. W odniesieniu do przedsiębiorczości pojęciem tym badacze posługują się wtedy, gdy opisują przestrzennie skoncentrowane skupisko przedsiębiorstw jednocześnie konkurujących i kooperujących ze sobą
w pewnych aspektach działalności oraz instytucji i organizacji powiązanych wzajemnymi relacjami, formalnymi i nieformalnymi, opartymi na specyficznej tzw. trajektorii
rozwoju, np. technologii, rynkach zbytu itd. (Szultka 2004). Kiedy w sytuacji znacznego
bezrobocia dotykającego mieszkańców małych społeczności lokalnych dochodzi do
zdecydowanego przeformułowania perspektyw modernizacji wsi oraz tworzenia nowej
filozofii rolnictwa, staje się niezbędne wzbogacenie programów wielofunkcyjnego
rozwoju wsi o naprawdę nowoczesną, a zarazem kompleksową wizję wykorzystania
dziedzictwa kulturowego w roli czynnika dynamizującego regionalne i lokalne życie
gospodarcze. Problem tylko w tym, czy propagowany do tej pory model przedsiębiorczości spełnia warunki wymagane przy rozbudowie przemysłów kultury metodą klastrów.

W stronę nowego modelu przedsiębiorczości
Autorzy piszący o przedsiębiorczości rozumieją zazwyczaj pod tym terminem szczególne cechy osobowości, postaw czy zachowań człowieka, polegające na „skłonności
do podejmowania nowych działań, ulepszania istniejących elementów środowiska, na
twórczo-aktywnej postawie wobec otaczającej jednostkę rzeczywistości” (Duczkowska-Piasecka 1998, s. 634). Zakres pojęcia ulega przy tym zawężeniu bądź rozszerzeniu
zależnie od tego, czy uwzględnia ono tylko „kierowanie przedsiębiorstwem” (Hunek
1993), ogólnie pojmowaną „działalność gospodarczą” (Wiatrak 1996), czy też również
pewien sposób na samorealizację, kiedy to przedsiębiorczość wynika „z potrzeby niezależności, motywacji osiągnięcia sukcesu, indywidualizmu” (Fedyszak-Radziejowska
2000, s. 160). Wspólną cechą różnych propozycji definicyjnych pozostaje natomiast
koncentrowanie uwagi na jednostce, na podejmowanych przez nią przedsięwzięciach
o charakterze ekonomicznym (czyli obliczonych na zysk), i akcentowanie nowatorstwa
jej poczynań („twórcza destrukcja”).
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Ujmowany w ten sposób człowiek przedsiębiorczy staje się właściwie tożsamy
z ulubionym przez liberałów fantomem o nazwie homo oeconomicus, kierującym się
wyłącznie racjonalną kalkulacją i wyizolowanym z kontekstu społecznego, historycznego oraz kulturowego. W skrajnych przypadkach preferowany wzór przedsiębiorcy
zbliża się do charakterystyki „Lewantyńczyka”, który znany był z tego, że przejawiał
wprawdzie dużą ruchliwość, ale nie przestrzegał zbyt rygorystycznie reguł etyki zawodowej i operował w krótkim horyzoncie czasowym przewidywań i działań, co z punktu
widzenia dojrzałego, normalnego kapitalizmu sytuowało go jednoznacznie po stronie
patologii (Beksiak 2001).
Dzisiejsi socjologowie wsi postrzegają ponadto przedsiębiorczość jako działanie
wykraczające poza aktywność skoncentrowaną na rolnictwie, co wiąże się z popularnym kierunkiem przekształceń ku dezagraryzacji, depezantyzacji i deruralizacji. Także
coraz popularniejsze obecnie pojęcie przedsiębiorczości społecznej nie zawiera wielu
ważnych kiedyś dla form zespołowego współdziałania na wsi aspektów, takich jak
nastawienie nie tylko na korzyść ekonomiczną, ale i na cele wyższe (kształtowanie
postaw obywatelskich i umiejętności współpracy, krzewienie oświaty, postępu, uczuć
patriotycznych i społecznych, doskonalenie moralne itp.). W dawniejszych inicjatywach pomija się też wyraźne odwołania do norm przyjętych w środowisku (nierzadko
przybierające postać świadomego nawiązywania do tradycyjnych form samoorganizacji i pomocy wzajemnej) oraz ścisły związek tych inicjatyw z rolnictwem.
Wszystkie przytoczone założenia składają się na obraz przedsiębiorczości, który
nie dość, że jest odległy od realiów spotykanych w wielu krajach rozwijających się oraz
tam, gdzie już osiągnięto sukces, to w dodatku nie pozwala na uwzględnienie szeregu
typowych dla dawnej wsi przedsięwzięć i, co za tym idzie, uniemożliwia odwołanie się
(teoretyczne i praktyczne) do tych doświadczeń jako do historycznie potwierdzonych
społecznych zasobów środowisk wiejskich. Jak się wydaje, formuła rozwijania przemysłów kultury jako sieci bądź klastrów, skupiających powiązane ze sobą inicjatywy,
wyklucza możliwość wykorzystania takiej skrajnie indywidualistycznej i liberalnej
koncepcji przedsiębiorczości, skłania natomiast do sięgnięcia do udokumentowanych
w licznych opracowaniach i monografiach tradycji samoorganizowania się środowisk wiejskich, w których łączono cele ekonomiczne ze społecznymi i kulturowymi
(Bojarska 1916, Bliziński 1928, Kłapkowski 1929, Magryś 1932, Witos 1964). Dającą
się wywieść z zawartych tam opisów nową, projektującą (Pawłowski 1986) definicję
przedsiębiorczości będzie można odnosić do wszelkich inicjatyw podejmowanych tak
przez pojedyncze osoby (przedsiębiorcze indywidua), jak i wspólnie z innymi, z myślą
o szerszym gronie beneficjentów (przedsiębiorczość społeczna). Działania te – niekoniecznie naruszające obowiązujący system wartości – starają się w nowy sposób wykorzystać dostępne zasoby w celu utrzymania bądź podniesienia poziomu życia rodziny
i całej społeczności.
Istotną cechą tak pojmowanej przedsiębiorczości jest więc jej (wielorako rozumiane) zakorzenienie w kontekście lokalnym, kultywowanie, a nie eksploatowanie czy
tym bardziej dewastowanie zasobów, w znacznej mierze kolektywna i tradycyjna, a nie
wyłącznie indywidualistyczna i nowatorska orientacja oraz – współcześnie z reguły
pomijane – dążenie do wykreowania wartości dodatkowej o charakterze społecznym
(spełnienie powinności, zasłużenie na szacunek i prestiż otoczenia, powołanie do
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życia instytucji wyższej użyteczności, zainicjowanie nowych form współdziałania
i więzi w grupie, które jednak nawiązują do form praktykowanych w przeszłości).
Proponowane poszerzenie zakresu pojęcia wynika z przeświadczenia, że możliwa jest
przedsiębiorczość motywowana endogennie, a zatem nieoznaczająca burzenia zastanego porządku i niszczenia dotychczasowej mentalności.
Za takim właśnie szerokim traktowaniem przedsiębiorczości opowiada się między
innymi Brigitte Berger, opisując różne formy aktywności o charakterze niewątpliwie
kapitalistycznym, podejmowane w krajach Azji. Autorka zwraca uwagę, iż w przeciwieństwie do klasycznego modelu, sformułowanego przez Maksa Webera, nie można
w tym przypadku mówić o „krewniaczych kajdanach gospodarki”, bowiem wszelkie
obserwowane przez nią inicjatywy związane były bardzo silnie z orientacją na rodzinę
i grupę sąsiedzką („przedsiębiorczy familizm”). Przedsiębiorczość nie jest tu cechą
„oryginała” – indywiduum, wobec którego dałoby się zastosować model Robinsona
Crusoe – ale cechą człowieka „głęboko zanurzonego w swojej kulturze, który potrafi
szybko zrozumieć, o czym toczy się rozmowa” (Berger 1994, s. 46).
Jeszcze inną konsekwencją tak ujmowanej przedsiębiorczości – jako czynnika
warunkującego rozbudowę przemysłów kultury – jest komplementarność podejmowanych działań. Porozumienie między różnymi podmiotami inicjującymi działalność
na tym polu owocować będzie zharmonizowanym współdziałaniem i uzupełnianiem
się poszczególnych przedsięwzięć, co nie ma miejsca w przypadku działań zorientowanych indywidualistycznie i wyłącznie konkurencyjnie. Także pod tym względem
propozycje formułowane kiedyś (i faktycznie realizowane w społecznościach wiejskich) zdecydowanie przewyższały pomysły artykułowane współcześnie. Jak pokazuje
chociażby przykład Liskowa, ani kolejność, ani rodzaj powoływanych przez księdza
Wacława Blizińskiego instytucji nie były przypadkowe, lecz stanowiły efekt dokładnego
namysłu. Także w Łaniowach, wsi „kooperatystów”, powstało najpierw kółko rolnicze,
potem spółka producentów bydła i trzody, spółka rybacka i piekarska, wreszcie dom
ludowy, czytelnia Towarzystwa Oświatowego, straż pożarna, Drużyna Bartoszowa
i Kółko Włościan (Bukraba-Rylska 2007). Jak widać, wymienione inicjatywy, nie dość
że podejmowane wspólnie, w dodatku nakierowane były także na cele inne niż wąsko
ekonomiczne – społeczne, patriotyczne, kulturalne. Inaczej dzieje się obecnie, kiedy
większość autorów gołosłownie i ogólnikowo postuluje tworzenie „drobnej przedsiębiorczości”, zakładanie sklepików i rozwijanie agroturystyki, nie zastanawiając się, czy
te działania złożą się w sensowną całość – lokalną infrastrukturę – czy też stanowić
będą jedynie zmultiplikowane, rywalizujące między sobą przedsięwzięcia. Uderza też
w tych propozycjach brak odniesienia do wartości pozaekonomicznych, tak istotnych
w rozbudowie sieci instytucji wiejskich we wcześniejszych okresach.

Wnioski
Z zaprezentowanych analiz wynika wyraźnie, iż dziedzictwo kulturowe polskiej wsi
musi być uznane za istotny kapitał środowisk wiejskich, który powinien im umożliwić rozwój ekonomiczny i ograniczenie bezrobocia. Dobra kultury stają się współcześnie na całym świecie ważnym zasobem dla przemysłów kultury, uznawanych
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za przyszłościowy sektor gospodarki, tym bardziej obiecujący, że zdolny do współkształtowania rozwoju zrównoważonego (działalność tego typu nie obciąża środowiska, nie wymaga kosztownych inwestycji, wykorzystuje wysokiej wartości kapitał
ludzki i jest zdolna kreować nowe miejsca pracy także poza dużymi aglomeracjami).
W szczególności należałoby tu zwrócić uwagę na możliwość rozwijania przedsięwzięć w pełni nowoczesnych, opartych na technologiach informatycznych i zdolnych
funkcjonować także w przestrzeni ponadlokalnej w dwojakim rozumieniu tego słowa
(globalnej i cybernetycznej). Branża gier wideo jest aktualnie najbardziej obiecującym i najdynamiczniej rozwijającym się sektorem gospodarki światowej, dysponuje
najbardziej masowym rynkiem konsumentów, jest zdolna promować wartości danej
kultury regionalnej bądź narodowej oraz kształtować pozytywny wizerunek kraju
i narodu, generuje też największe zyski (rzędu 200–400%, podczas gdy kinematografia 15–50%) i wykazuje ogromną odporność na cyklicznie nawracające spowolnienia
gospodarcze i kryzysy, a nawet na nich zyskuje (Szomburg 2002). Zaletą sugerowanych wyżej działań z zakresu przedsiębiorczości nakierowanej na wykorzystanie
regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego jest również to, że inicjatywy
na tym polu, choć podejmowane z myślą o celach ekonomicznych, dzięki zastosowaniu formuły przedsiębiorczości społecznej (metoda klastrów) będą miały również
zdolność kreowania kapitału społecznego danych środowisk przez wykorzystywanie
istniejących i tworzenie nowych wzorów i sieci współdziałania. Propozycja rozbudowy
przemysłów kultury na obszarach wiejskich wydaje się więc istotnym uzupełnieniem
funkcjonujących już w literaturze przedmiotu i wdrażanych programów wielofunkcyjnego rozwoju polskiej wsi. Realizacja tych zadań wymaga jednak przemyślenia i przewartościowania wielu dotychczas uznawanych za niepodważalne założeń. Celem, na
który będzie nakierowana ta refleksja, powinno być nie tylko dostrzeżenie potencjału
drobnych gospodarstw rolnych jako podmiotów tworzących dziedzictwo kulturowe
wsi, ale również skonstruowanie optymalnego kształtu otoczenia instytucjonalnego
i sieci kooperacji, pozwalających maksymalnie wykorzystać możliwości tych gospodarstw.
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The present and future of small farmers in the European
Union: Italy’s scenario
Dziś i jutro drobnych rolników w Unii Europejskiej:
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Abstract. Using the data gathered by the AGEA (Italian coordinating body and paying
agency) of the CAP payment system for the financial year 2009, and by the DG AGRI on
the direct payment financial year 2009 as a case study, this paper explores the current
status of small farmers concerning the CAP scheme for direct payments, and the strategy
actions to be taken into account for the CAP reform towards 2020. The current official
positions of the European Commission and the European Parliament are also presented
as proposals to establish a simplified scheme for small farmers under the future CAP reform. An analysis shows that the majority of small farmers applying for direct payments
are located in Italy, Poland and Romania. The simplified Small Farmers Scheme is welcome with the post-2013 CAP reform in order to increase their capital and income, and
make them benefit in terms of the internal and external European market. In particular,
small farmers need support through direct payments and other instruments and measures like training, communications, aggregation in producer groups and diversification
of crops to avoid abandonment of agricultural activity. This applies especially to family
farms which need support to become integrated into the competitive market and to respect the natural environment, which would be beneficial for all the European citizens.
Key words: CAP, small farms, direct payments, European Union
Streszczenie. W artykule oceniono obecny status małych gospodarstw rolnych w ujęciu
dopłat bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej oraz działań strategicznych uwzględniających reformy WPR do roku 2020. Jako przykład wykorzystano dane zgromadzone przez
AGEA (włoski organ koordynujący dopłaty bezpośrednie) systemu płatniczego WPR
w roku budżetowym 2009 oraz dane KE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
dotyczące dopłat bezpośrednich w tym samym roku budżetowym. Przedstawiono także
aktualne stanowiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego jako propozycje
ustanowienia uproszczonego schematu postępowania dla małych gospodarstw w kontekCorresponding author – Adres do korespondencji: dr Marcella Bucca, University of Catania,
Piazza dell’Università 2, 95 131 Catania, Italy, e-mail: mbucca@unict.it
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ście planowanej reformy WPR do roku 2020. Przeprowadzona analiza wykazała, że większość małych gospodarstw rolnych, które ubiegają się o dopłaty bezpośrednie, znajduje się
we Włoszech, w Polsce i Rumunii. Ustanowienie uproszczonego programu dla drobnych
gospodarstw w planie reform WPR po 2013 r. jest pożądane w celu zwiększenia kapitału i dochodu gospodarstw, tak aby zyskały w kontekście wewnętrznego i zewnętrznego
rynku europejskiego. W szczególności, drobnym gospodarstwom potrzebne jest wsparcie poprzez dopłaty bezpośrednie, a także inne instrumenty i działania, w tym szkolenia,
komunikację, łączenie się w grupy producentów oraz różnicowanie upraw, aby zapobiec
porzuceniu przez nich działalności rolniczej. Wymienionych działań potrzebują zwłaszcza
gospodarstwa rodzinne, ażeby móc włączyć się w konkurencyjny rynek i funkcjonować
w poszanowaniu środowiska naturalnego, co stanie się z korzyścią dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: WPR, małe gospodarstwa rolne, dopłaty bezpośrednie, Unia Europejska

Introduction
Before analysing the present and future of small farmers in the European Union, one
should refer to the actions taken in the past. At the European level, the rules for implementing the Small Farmers Scheme (SFS) were adopted at the end of 2001 (European
Commission 2002). By 2002, only Italy had applied (for the calendar year 2002, a reference amount was fixed on arable crop aid and on livestock premium granted to a small
farmer during three years preceding the application). The conditions of the SFS were
as follows:
1. Allocating of entitlements with a value “pro rata” in order to correspond to the
maximum amount of 1250 EUR + annual payment starting from the 1st November
of each year.
2. Voluntary (not compulsory) participation by the Member State’s authorities and by
small farmers – one application valid for three consecutive years until the end of
2005.
3. Obligations to be fulfilled by small farmers: “good agricultural conditions” (today,
“good agricultural and environmental conditions”, GAECs).
4. Administrative controls: 100% of the applicants through the Land Parcel
Identification System (LPIS) or the Animal Identification and Registration System
(I&R), respectively, for eligible land parcels and livestock units.
5. On-the-spot controls (OTSC): 2% of the applicants participating in the “simplified
scheme” in the first year, and 3% for the next years.
6. Only Italy has applied for the “simplified scheme” for small farmers.
7. Expiration date of the “simplified scheme”: by the CAP reform 2003 (from 2004–
–2005).
A further far-reaching reform was decided in 2003 and 2004, with progressive
implementation from 2005 onwards. Several sectors were reformed (milk, rice, cereals, durum wheat, dried fodder and nuts), and some fundamental changes concerning
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direct payments were made. Later on, additional CAP adjusting measures/actions were
taken, known as the 2008 Health Check (European Council 2003, 2009).
Different options of implementing the Single Payment Scheme (SPS) are offered
to Member States. The main difference is whether they base the SPS on what direct
payments individual farmers received in the historical reference period, thus producing different levels of SPS for each farmer, or whether all payments are averaged out
over a state or region. With the latter (regional) model, some farmers may benefit
from direct payments they were not entitled to in the previous period, increasing the
number of beneficiaries of direct payments (but in general at a low level of support).
Some Member States have implemented a hybrid model combining historical references and regionalisation. Italy has applied a historical model from 2004.
As a matter of fact, within the above-mentioned CAP reforms (2003, 2004 and
2008) no simplified schemes/measures for small farmers have been established. The
issue has been recalled in the context of the CAP reform post-2013 (towards 2020), and
it is recommended by the European institutions that a simplified “ad hoc” scheme for
small farmers should be created.

The CAP payments system and the present status of small
farmers in Italy
According to the AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Italian coordinating
body and paying agency) indicative figures referring to the financial year 2009, in Italy
there are 1 294 732 farmers – applicants for the CAP financing measures/schemes, who
receive the total amount of 5 418 908 580.92 EUR.
Analysis of the above-mentioned AGEA data and extrapolation of the four classes
of small farmers, described in Table 1 (assuming that small farmers are defined as those
receiving CAP payments of up to 2000 EUR), shows that more than 72% (i.e. 938 365) of
the farmers in Italy are small ones, and they absorb 10.29% (i.e. 552 241 003.53 EUR)
of the total CAP payments linked to the land crops cultivation and the livestock units
in the country.
Table 1. Four classes of small farmers identified in Italy within the 2000 EUR threshold
of CAP payments received
< 200 EUR

201–500 EUR

Number of farmers

Amount paid (EUR)

Number of farmers

Amount paid (EUR)

196 492

28 414 227.80

337 423

110 969 309.32

501–1000 EUR

1001–2000 EUR

Number of farmers

Amount paid (EUR)

Number of farmers

Amount paid (EUR)

227 905

162 399 636.40

176 545

250 457 830.01

Source: AGEA data on CAP payments made for the financial year 2009
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In addition, this study reports the costs associated with carrying out administrat
ive control by the Integrated Administration Control System (IACS) and on-the-spot
controls (OTSC) in connection with the CAP payments, according to the provisions
established by the EU Regulation No. 1122/2009 (100% subject to administrative
control by IACS, and 5% subject to OTSC), at the EU-27 level, and the actual weight of
these costs in the direct payments made to small farmers in Italy, as follows (Table 2):
– 359.94 EUR – cost for a small farmer to comply with the control activities according
to the EU rules,
– 28.35% –weight of total costs associated with the controls of the Italian population
of small farmers in the total CAP payments (benefits) made to them.
Table 2. Activities to assist farmers in applying for direct payments (control system, EU
Regulation No. 1122/09)
Activity

Costs
(EUR)

Application process equipment/facilities for each farmer

28

Administrative controls by IACS and payment process per application

110

Photo-interpretation of results through the LPIS
(cost 3.73 EUR per parcel × 5 parcels)

18.65

Cost (average) for OTSC (classic/RS) without or with GPS measurement
(20.53 EUR per parcel × 5 parcels)

102.65

Meeting for each famer if discrepancies are found during OTSC
and/or administrative controls

50.22

Renting an office for the dispute with farmers in order to notify the final
control report: 2520.45 EUR (monthly cost)/100 farmers involved (average) =
= Total cost of office rent for each farmer/2 months

50.42

Total costs for a small farmer if all the above-mentioned control activities
of the CAP payment system are applied

359.94

% weight of costs for the whole population of small farmers in Italy (No. 938 365 small far
mers × 156.65 EUR costs if NOT selected for OTSC = 146 994 877.25 EUR; + 5% of No. 938 365
= No. 46 919 small farmers × 203.29 EUR costs if selected for OTSC = 9 538 163.59 EUR).
Results: Total costs 156 533 040.84 EUR/total amount paid 552 241 003.53 EUR × 100 = 28.35%
LPIS – Land Parcel Identification System, OTSC – on-the-spot-control
Source: AGEA data on CAP payments made for the financial year 2009

The farm types run by small farmers in Italy are relatively specialised in the wine
sector (46%), olive oil sector (58%) with a traditional family-based mode of production,
field crops (about 62%), and horticultural sector (95%); they also show a consider
able share of self-consumption (15.9%). While small farmers use only 13% of the total
utilised land and produce less than 10% of the total Italian agricultural production
(Salvioni et al. 2009), they play an important role in society, preserving the quality
products and the environment, therefore they need appropriate financial support from
the EU and/or from the national budget to improve their livelihoods.
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The context and the future scenario of CAP direct payments
to small farmers in Europe
With particular reference to small farmers, using the data gathered by the Directorate-General for Agriculture and Rural Development (DG AGRI) on the direct payments
in Europe in the financial year 2009 (Table 3, Figs. 1–4), this paper explores the CAP
scheme of direct payments and the strategy actions to be taken into account for the
CAP reform towards 2020.
Table 3. Direct payments distributed in Europe by 27 Member States
39.1 billion EUR

All direct payments

7.88 million farmers

Decoupled direct aid, part of all direct payments

32.8 billion EUR
7.66 million farmers

Coupled direct aid, part of all direct payments

5.8 billion EUR
2.22 million farmers

Receiving 5000 EUR or less

% farmers = 82%
% direct payments = 15%

Source: European Commission DG AGRI data on direct payments in Europe, financial year 2009

Source: European Commission DG AGRI data, financial year 2009

Fig. 1. Distribution of beneficiaries and of direct payments in EU-27 by category of payments (thou. EUR)

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych • Nr 1 • 2012

Salvatore Carfi, Marcella Bucca

66

Source: European Commission DG AGRI data, financial year 2009

Fig. 2. Distribution of beneficiaries and of direct payments in Italy by category of payments
(thou. EUR)

Source: European Commission DG AGRI data, financial year 2009

Fig. 3. Distribution of beneficiaries and of direct payments in Romania by category of payments (thou. EUR)
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Source: European Commission DG AGRI data, financial year 2009

Fig. 4. Distribution of beneficiaries and of direct payments in Poland by category of payments (thou. EUR)

Additional analysis shows that the majority of small farmers (i.e. those receiving
CAP payments of up to 2000 EUR) in Europe are located in Italy, Poland and Romania
(more than 62% of the total number of small farmers).
Currently, the official positions of the European Commission and the European
Parliament for the future of small farmers are also included as the following proposals
to establish a simplified Small Farmers Scheme under the future CAP reform towards
2020:
– Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions
states that “A simple and specific support scheme for small farmers should replace
the current regime in order to enhance the competitiveness and the contribution
to the vitality of rural areas and to cut the red tape” (European Commission 2010,
p. 9).
– Report approved by the Committee on Agriculture and Rural Development of the
European Parliament “Stresses the need for an adequate basic allowance for small
farmers, which Member States can optionally determine in those Member States
where these farms help to stabilise rural development; calls for these Member
States to decide, in accordance with subsidiary, what percentage of the direct payments to be incorporated in the new subsidy system should be made available to
their small farmers; stresses, however, that this must not hamper the necessary
structural change” (European Parliament 2011, item 13, p. 7).
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Concluding remarks
The majority of small farmers in Europe are located in Italy, Poland and Romania
where they represent more than 62% of the total number of Europe’s small farmers
(on the assumption that the definition of ‘small farmers’ includes those under the CAP
payments threshold of 2000 EUR).
A simplified scheme of payments, called the Small Farmers Scheme, is welcome
with the CAP reform towards 2020 in order to provide more capital and income to
small farmers and make them the winning ones in terms of internal and external
European markets.
More specifically, as regards the future support from Pillar I (direct payments),
small farmers need the following:
•

An annual payment made through a simplified scheme should be established at
a threshold enabling small farmers to obtain income (after deducing the cost of
controls to be carried out by the Member States authorities).

•

Simplifications aimed to reduce the administration burdens and costs associated
with the management of the simplified scheme by the authorities of the Member
States should include:
– administration controls to be applied to 100% of eligible land (Good Agricultural
Condition) and livestock units, OTSC – to 2% of the population participating in
the Small Farmers Scheme, and controls for cross-compliance – to 1%,
– application/commitment made in the first year to be valid for three consecutive
campaigns if no changes are made to the small farm’s consistence.

•

Opportunities should be created to increase the small farmers’ income through the
access to “green components”, too, if they move towards diversifying crops and if
their agricultural activity is located in a less favoured area.

Finally, support from Pillar II, including such instruments/measures as training,
communications, aggregation in producer groups and diversification of the crops they
cultivate, should be provided to prevent small farmers from abandoning agricultural
activity. Special attention should be devoted to family farms which need support to
become integrated into the competitive market and to respect the environment, which
would be of benefit to all the European citizens.
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System edukacyjny a aspiracje edukacyjne i zawodowe
młodzieży wiejskiej
The system of education and the educational
and professional aspirations of rural youth
Magdalena Kowalska
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Streszczenie. W strukturze wykształcenia Polaków coraz większy udział mają osoby z wykształceniem wyższym, ale nadal jest on mniejszy od przeciętnego w krajach OECD. Polskę
na tle międzynarodowym wyróżnia stosunkowo niski udział osób o najniższych poziomach
wykształcenia. Udział kobiet z wykształceniem wyższym jest obecnie o 6,7 punktu proc.
wyższy niż w przypadku mężczyzn. Polepsza się poziom wykształcenia mieszkańców wsi,
co można przypisać wzrostowi aktywności edukacyjnej kobiet. Wśród mężczyzn zamieszkałych na wsi dość powszechne jest wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zdecydowanie
najlepszym wykształceniem cechują się kobiety mieszkające w miastach, przy czym liczba
kobiet z wyższym wykształceniem w grupie wiekowej 25–34 lata jest aż o 35 pkt proc.
wyższa niż w grupie 55–64 lata. W Polsce istnieją również istotne różnice między miastem
a wsią pod względem kształcenia dzieci i młodzieży. Na wsi nadal niski jest odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Uczniowie szkół podstawowych na wsi mają
wyraźnie gorsze wyniki od uczniów w mieście; podobnie wygląda sytuacja w przypadku
egzaminów gimnazjalnych. Niepokoją dane dotyczące egzaminów maturalnych w 2011
roku – tylko 75% przystępujących zdało ten egzamin, przy czym aż 7% nie mogło przystąpić do egzaminu poprawkowego. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie liceów i techników, a najsłabsze – uczniowie szkół uzupełniających. Polski sektor szkolnictwa wyższego należy do największych w Europie; największym zainteresowaniem wśród studentów
cieszą się kierunki ekonomiczne i administracyjne, maleje natomiast zainteresowanie
kierunkami inżynieryjno-technicznymi. Z badań aspiracji edukacyjnych i zawodowych
młodzieży wiejskiej w małopolskich gminach Michałowice, Miechów i Wierzchosławice
wynika, że młodzi ludzie mają świadomość problemów ze zdobyciem pracy. Są mobilni
i skłonni do zmiany miejsca zamieszkania. Młodzież jest świadoma swoich możliwości
i pragnie się rozwijać, a najpopularniejszym celem wśród badanych jest założenie własnej
firmy. Ankietowani często nie akceptują modelu życia opartego na prowadzeniu niewielkiego gospodarstwa i równoczesnej pracy zarobkowej. Często deklarowana chęć założeAdres do korespondencji – Corresponding author: dr Magdalena Kowalska, Zakład Socjologii
i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, e-mail:
mkowalska@ar.krakow.pl
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nia własnej działalności gospodarczej świadczy o tym, że gdyby stworzono odpowiednie
warunki, problem bezrobocia wśród młodzieży wiejskiej zostałby częściowo rozwiązany.
Słowa kluczowe: system edukacyjny, młodzież wiejska, aspiracje zawodowe, Małopolska
Abstract. Although people with higher education have an increasing share in the educational structure of Poles, their number is still lower than the average of OECD countries.
However, Poland stands out against the international background by a relatively low proportion of people with lowest levels of education. It is important that the proportion of
women with higher education is currently by 6.7 percentage points greater than that of
men. The level of education of the rural population has improved, which may be attributed to the increase in women’s educational activity. Women living in cities are significantly better educated than the other categories of rural people, with the number of women
with higher education in the age group 25–34 being as much as 35%p higher than in the
group 55–64. In Poland there are also significant differences between cities and villages
in the education of children. The percentage of children in pre-school education in rural
areas is still low. In addition, students of rural primary schools have significantly worse
achievements than urban students; the same applies to middle school exams. Disturbing
data were recorded on the matriculation exams of 2011: only 75% of students passed
the exam and as much as 7% did not have the right to retake it. The best results were
achieved by students of secondary schools of general and technical education, while the
worst, by students of complementary schools. The Polish higher education sector is one
of the largest in Europe, with economic and administrative majors being the most popular among students, and engineering and technical majors steadily losing their appeal for
them. As shown by the results of research into the educational and career aspirations of
rural youth in the Lesser Poland districts: Michałowice, Miechów and Wierzchosławice,
young people are aware of the problems with finding a job. They are mobile and inclined
to relocate if necessary. The young are also aware of their abilities and they wish to develop, with the most popular goal among them being to start their own business. The
respondents often do not accept the way of life based on running a small farm and having
a paid employment at the same time. The often-declared willingness to start own business proves that the problem of unemployment among rural youth would be solved, at
least partially, if the right conditions were created.
Key words: education system, rural youth, career aspirations, Lesser Poland

Wstęp
W dniach 5–6 czerwca 2011 roku w Warszawie zaprezentowano „Raport o stanie
edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy” przygotowany przez Instytut
Badań Edukacyjnych (IBE 2011). Odbyło się to w ramach I Kongresu Polskiej Edukacji,
a założeniem autorów Raportu była dyskusja nad wpływem prognozowanych zmian
demograficznych na organizację i funkcjonowanie edukacji.
Raport zawiera najnowsze, obszerne informacje charakteryzujące system edukacyjny w Polsce i pozwalające uchwycić dynamikę zmian struktury wykształcenia.
Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.:
– struktura wykształcenia ludności Polski,
– uczestnictwo w edukacji formalnej,
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– finansowanie edukacji,
– edukacja a demografia,
– jakość edukacji,
– edukacja a spójność społeczna,
– edukacja a rynek pracy (IBE 2011).
W prezentowanym opracowaniu zamieszczono i omówiono dane pozwalające okreś
lić aktualny stan edukacji z perspektywy m.in. różnic wynikających z płci czy miejsca
zamieszkania, a także wybrane aspekty funkcjonowania poszczególnych szczebli edukacji w Polsce (wychowanie przedszkolne, szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły
wyższe). W drugiej części opracowania skoncentrowano się na przedstawieniu wyników
badań prowadzonych w województwie małopolskim, a obejmujących aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży wiejskiej oraz jej stosunek do zawodu rolnika.

System edukacyjny w Polsce
Struktura wykształcenia ludności w Polsce
Struktura wykształcenia przedstawiona w Raporcie obejmuje wyłącznie osoby w wieku
25–64 lata. Największą grupę stanowią osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (ok. 1/3), zaś stosunkowo niewielki udział w tak liczonej strukturze wykształcenia
ma kategoria: wykształcenie podstawowe i niepełne podstawowe. Wynika to oczywiście z faktu, że zostało pominięte najstarsze pokolenie, które w przeważającej większości zakończyło edukację właśnie na tym poziomie (szczególnie dotyczy to starszych
osób mieszkających na obszarach wiejskich) (Kowalska 2007).
Widoczna jest wyraźna różnica pomiędzy takimi kategoriami wykształcenia, jak
średnie zawodowe i średnie ogólnokształcące, z niemal trzykrotną przewagą tej pierwszej. Okazuje się, że nie maleje zainteresowanie szkołami średnimi uczącymi konkretnego zawodu (Borowicz 2000).
Niewątpliwie najciekawszy jest fakt istnienia niemal 21-procentowej grupy osób
z wykształceniem wyższym, a także pojawienie się kategorii obejmującej osoby mające
co najmniej stopień doktora (ryc. 1).
Jak wynika z Raportu, między 1995 a 2009 rokiem udział osób z wykształceniem
wyższym w grupie wieku 25–64 lata wzrósł z 9,7 do 21,2% (IBE 2011).
Mimo iż prezentowana struktura wykształcenia Polaków, a szczególnie dynamika
zmian, jakie zaszły w tym czasie, wygląda imponująco, to jednak udział osób z wyższym
wykształceniem w Polsce jest wciąż niższy niż przeciętna w krajach Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – w 2007 roku było to odpowiednio
19 i 28%. Jak stwierdzono w Raporcie, „Polskę wraz z Portugalią, Turcją, Włochami
i Słowacją można więc zaliczyć do grupy państw wciąż relatywnie słabo wyposażonych
w dobrze wykształcone zasoby ludzkie, ale dynamicznie nadrabiających zaległości.
Najwyższe wskaźniki zanotowano w Kanadzie (48%), Japonii i Nowej Zelandii (41%)
oraz w Stanach Zjednoczonych (40%). Spośród wszystkich państw OECD wyróżniają
się również Niemcy, w których zarejestrowano wyraźnie niższą niż w pozostałych
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krajach dynamikę zmian, a jednocześnie udział osób z wyższym wykształceniem wciąż
jest relatywnie niski. Polskę na tle międzynarodowym wyróżnia z kolei stosunkowo
niski udział osób z najniższymi poziomami wykształcenia. O ile przeciętna OECD dla
poziomu poniżej wyższego średniego wynosi 30%, tak w Polsce było to tylko 14%” (IBE
2011, s. 19).

Źródło: IBE (2011)

Ryc. 1. Struktura wykształcenia ludności Polski w wieku 25–64 lata w 2009 r.

Autorzy Raportu dużo miejsca poświęcili zróżnicowaniu poziomu wykształcenia
kobiet i mężczyzn. Warto zauważyć, że jeszcze w połowie lat 90. XX wieku udział osób
z wyższym wykształceniem w obu tych grupach był niemal identyczny. Liczba osób,
które ukończyły studia, wzrosła następnie prawie trzykrotnie wśród kobiet, podczas
gdy liczba mężczyzn zwiększyła się niespełna dwukrotnie. W efekcie w 2009 roku
udział kobiet, które ukończyły studia, w całej populacji w wieku 25–64 lata wyniósł
ponad 24% i był o 6,7 punktu procentowego wyższy niż w przypadku mężczyzn (ryc. 2).
Nadal utrzymują się duże dysproporcje pomiędzy młodszym i starszym pokoleniem w zależności od miejsca zamieszkania. Jak podają autorzy Raportu, „W 2009 roku
około 17% mieszkańców miast i 25% mieszkańców wsi nie posiadało żadnego zawodu
wyuczonego, poprzestając na poziomie liceum ogólnokształcącego lub szkoły podstawowej” (IBE 2011, s. 26). Na wsi liczba osób mających wyższe wykształcenie zwiększyła
się od początku lat 90. niemal czterokrotnie (z 216 tys. osób i 3,2% populacji w wieku
25–64 lata w 1995 r. do 851 tys. i 11% w 2009 r.), podczas gdy w miastach odnotowano
„zaledwie” podwojenie się tej liczby (odpowiednio 1656 tys. osób i 13,3% populacji
oraz 3617 tys. i 27%). Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o wykształcenie średnie
zawodowe i ogólnokształcące (ryc. 3).
Według autorów Raportu, zmiany w obrębie struktury wykształcenia w podziale na
miasto i wieś pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków:
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1. Poprawa poziomu wykształcenia mieszkańców wsi to przede wszystkim efekt wzrostu aktywności edukacyjnej kobiet – co najmniej 50% kobiet w wieku ponad 60 lat
ma wykształcenie najwyżej podstawowe, a różnica między kobietami w wieku 25–
34 lata a grupą 55–64 lata w udziale osób z wykształceniem podstawowym sięga
niemal 40 pkt proc. W przypadku wykształcenia wyższego wygląda to następująco:
na jedną mieszkankę wsi w wieku 55–64 lata, która ma dyplom wyższej uczelni,
przypada aż 7 mieszkanek z najmłodszej grupy wieku z takim wykształceniem.
2. Obserwuje się bardzo duże znaczenie wykształcenia zasadniczego zawodowego
wśród mężczyzn zamieszkałych na terenach wiejskich – w niektórych kohortach
jego udział sięga 63%. Co ciekawe, badania wskazują, że na wsi nie ma w ogóle
istotnych różnic między pokoleniami, jeżeli chodzi o wykształcenie zasadnicze zawodowe, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.
3. W grupie mężczyzn po przekroczeniu pewnej granicy wieku zbliżona liczba osób
ma wykształcenie co najmniej średnie. W przypadku kobiet, niezależnie od miejsca
zamieszkania, można raczej wskazać na negatywną zależność, tzn. im starsza kohorta, tym mniejszy udział osób z wykształceniem co najmniej średnim.
4. Zdecydowanie najlepszą strukturą wykształcenia cechują się kobiety mieszkające
w miastach. W grupie 25–34 lata przeciętny udział osób z wykształceniem wyższym wyniósł w 2009 roku 51,5%, przy czym w niektórych kohortach sięgał nawet
57%. Imponujący jest skok, jaki dokonał się między pokoleniami, gdyż w porównaniu z grupą w wieku 55–64 lata udział ten był wyższy aż o 35 pkt proc. (IBE 2011).

Źródło: IBE (2011)

Ryc. 2. Udział osób z wyższym wykształceniem w populacji kobiet i mężczyzn w wieku 25–
–64 lata w Polsce w latach 1995–2009
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Źródło: IBE (2011)

Ryc. 3. Struktura wykształcenia ludności Polski w 2009 r. według miejsca zamieszkania

Wybrane aspekty funkcjonowania systemu edukacji w Polsce
Wychowanie przedszkolne
Różnice pomiędzy miastem a wsią w zakresie uczęszczania dzieci do przedszkoli
prezentuje rycina 4. W 2009 roku w Polsce niemal 60% dzieci objętych było wychowaniem przedszkolnym – w porównaniu z rokiem 2005 jest to wzrost o niemal 20
punktów procentowych. Okazuje się, że mimo iż zróżnicowanie ze względu na miejsce
zamieszkania jest ogromne (na wsi uczęszczało do przedszkoli w 2009 roku ok. 37%
dzieci, w mieście niemal 80%), to jednak tereny te odznaczają się zbliżoną dynamiką –
odpowiednio, wzrost w 2009 roku w porównaniu z 2005 o 18,4 punktów procentowych
w przypadku terenów wiejskich i 17,5 punktów procentowych w miastach.

Źródło: IBE (2011)

Ryc. 4. Struktura dzieci w wieku 3–5 lat, uczęszczających w Polsce do przedszkola w mieście
i na wsi w latach 2005–2010
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Miasto i wieś różnią się także strukturą dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Do wiejskich przedszkoli (oraz punktów i zespołów przedszkolnych) uczęszczają przede wszystkim sześciolatki – 42%, a w miastach jest to 29% przypadków.
Maluchy w wieku trzech i czterech lat są na wsi w zdecydowanej mniejszości – 27%,
podczas gdy w miastach dzieci w tym wieku stanowią aż 45% ogółu przedszkolaków
(IBE 2011).

Szkoły podstawowe i gimnazja
Z chwilą wprowadzenia egzaminów dla uczniów kończących szkołę podstawową
i gimnazjum, a więc od 2002 roku, pojawiła się możliwość określenia różnic w umiejętnościach uczniów. Na podstawie analizy tych wyników można stwierdzić, że uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych na wsi osiągają wyraźnie gorsze wyniki od
uczniów w miastach (ryc. 5). Wyniki uczniów mieszkających na wsi są nieznacznie
gorsze od przeciętnych wyników kraju, natomiast wyniki mieszkańców dużych miast
są zdecydowanie wyższe od średniej krajowej (IBE 2011).
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku egzaminów gimnazjalnych (ryc. 6). O ile
w roku 2002 różnice między terenami wiejskimi a miastami małymi, średnimi i dużymi
były właściwie niewielkie, o tyle z każdym kolejnym rokiem to zróżnicowanie, szczególnie na linii duże miasto – wieś, zdecydowanie się pogłębiało. Jak piszą autorzy
Raportu, „Z biegiem lat sytuacja jednak się zmienia, w dużych miastach nawet bardzo
dynamicznie. Na wsi nie notujemy znaczących zmian, ale im wyższy poziom urbanizacji, tym silniejsza dynamika wzrostowa różnicowania się szkół. Procesy polaryzacji gimnazjów zlokalizowanych w dużych miastach mają już bardzo dużą dynamikę
– notujemy wzrost wskaźnika z 14% w 2002 do 30% w 2009 r. W 2010 r. obserwujemy
niewielką korektę do 29%” (IBE 2011, s. 57).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Ryc. 5. Różnice w wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej w Polsce w 2010 r. (wyrażone wartością odchylenia standardowego, SD, dla wszystkich uczniów) ze względu
na wielkość miejscowości, w której zlokalizowana jest szkoła
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Źródło: IBE (2011)

Ryc. 6. Międzyszkolne zróżnicowanie wyników egzaminu gimnazjalnego (część humanistyczna) w Polsce; procent wariancji całkowitej, V%, dla całego kraju i oddzielnie dla
4 kategorii urbanizacyjnych

Matury 2011
Do matury w 2011 roku przystąpiło prawie 350 tys. osób. Dużo mówi się o tym, że
matury w tym roku nie wypadły najlepiej. Dlaczego tak się stało? Zdania są podzielone i nie sposób rozstrzygnąć, kto ma rację: czy ci, którzy twierdzą, że to wyjątkowo
słaby rocznik, czy ci, którzy uważają, że egzamin maturalny był wyjątkowo trudny.
Jednak niezależnie od powodów liczby mówią same za siebie. I tak, egzamin maturalny zdało 75% przystępujących do niego, a ponad 17% osób, którym się nie powiodło ma prawo przystąpić do egzaminów poprawkowych w sierpniu. Co niepokoi,
w porównaniu z latami ubiegłymi bardzo liczna grupa osób nie może przystąpić do
poprawek. Dotyczy to 7% zdających, czyli ponad 24 tysięcy tegorocznych maturzystów (WBiA 2011).
Interesujące informacje dotyczące zdanych (lub niezdanych) matur w zależności
od rodzaju szkoły zawiera rycina 7. Jak widać, istnieje przepaść między liceum ogólnokształcącym a technikum uzupełniającym – odsetek sukcesów wynosi odpowiednio
86 i 19%. Równocześnie o ile w liceach ci, którzy nie zdali egzaminu maturalnego i nie
mogą przystąpić do sierpniowej poprawki, stanowią 3-procentowy margines, o tyle
w przypadku wspomnianych techników uzupełniających jest to już niemal połowa
maturzystów. Podsumowując można stwierdzić, że najlepsze wyniki na egzaminie
maturalnym osiągnęli uczniowie z liceum i technikum, najgorsze zaś uczniowie ze
szkół uzupełniających (licea i technika).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Ryc. 7. Struktura maturzystów rocznika 2011 w Polsce według rodzaju ukończonej szkoły

Szkoły wyższe
Sektor szkolnictwa wyższego w Polsce należy do największych w Europie; większy odsetek studiujących odnotowuje tylko Wielka Brytania i Niemcy. W całej Unii
Europejskiej studiuje około 18,8 mln studentów, z czego ponad 11,5% w Polsce. Polskie
uczelnie, z wyjątkiem uniwersytetów, są niewielkie; szczególnie dotyczy to uczelni
niepublicznych. Udział szkolnictwa niepublicznego w całości szkolnictwa wyższego
(34% ogólnej liczby studentów) jest w Polsce bardzo wysoki, nie tylko w porównaniu
z innymi krajami europejskimi, ale także w porównaniu z USA (ryc. 8).

Źródło: IBE (2011)

Ryc. 8. Struktura studentów w publicznych i niepublicznych instytucjach szkolnictwa wyższego w wybranych krajach w 2008 r.
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Omawiane rodzaje szkół różnią się dynamiką zmian liczby studentów. W latach
1997–2009 w uczelniach publicznych liczba studentów zwiększyła się o ok. 400 tys.
(z 865 tys. do 1268 tys.), podczas gdy w uczelniach niepublicznych wzrost był niemal
trzykrotny (z 227 tys. do 659 tys.) (IBE 2011).
Autorzy „Raportu o stanie edukacji” określili strukturę studentów uczelni wyższych
według kierunków studiów z 2008 roku (ryc. 9). Widać wyraźnie, że niesłabnącym od
wielu lat zainteresowaniem cieszą się kierunki ekonomiczne i administracyjne (w tym
zarządzanie i marketing) – studia na nich podjęło 23% wszystkich studentów, czyli
około 445 tysięcy osób. Dużą grupę (w sumie 35% słuchaczy) stanowią również osoby
studiujące nauki społeczne, pedagogiczne i humanistyczne. Nadal natomiast maleje
zainteresowanie kierunkami inżynieryjno-technicznymi – studia na takich kierunkach
wybrało jedynie 7% studentów.

Źródło: IBE (2011)

Ryc. 9. Struktura studentów uczelni wyższych w Polsce w 2008 r. według kierunku studiów

Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży wiejskiej w Małopolsce
W sytuacji panującej obecnie na rynku pracy młodzi ludzie bez rzetelnego wykształcenia nie mogą liczyć na satysfakcjonujące, dobrze płatne zajęcie. Zawody, które
do niedawna dawały taką możliwość, dzisiaj tego nie gwarantują. Absolwenci szkół
zawodowych różnego rodzaju nie znajdują zatrudnienia, a przypadki, że zaraz po ich
ukończeniu stają się klientami urzędów pracy, nie należą do odosobnionych.
W szczególnie złym pod tym względem położeniu wydaje się znajdować młodzież
pochodząca z terenów wiejskich. Dotyczy to zwłaszcza tych młodych ludzi, którym
miejsce zamieszkania nie pozwala na codzienne dojazdy do szkół w mieście, dających
większe możliwości czy to znalezienia pracy bezpośrednio po jej ukończeniu, czy też
podjęcia dalszej nauki, np. w uczelniach wyższych.
Prezentowane wyniki badań obejmują młodzież wiejską z terenu trzech gmin województwa małopolskiego: Michałowic, Miechowa i Wierzchosławic. Badania przepro-
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wadzone zostały za pomocą wywiadu (według kwestionariusza) z losowo wybranymi
mieszkańcami wsi (240 osób) w wieku od 16 do 22 lat. Wśród respondentów wyróżnić można 4 grupy w zależności od rodzaju wykonywanego zajęcia: 1 – pracujących
zarobkowo (ok. 15% badanej próby), 2 – pracujących i jednocześnie uczących się (14%),
3 – wyłącznie uczących się (64%), 4 – pomagających rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa lub działki, ale nieuczących się i niepracujących zarobkowo (ok. 7%).
Aspiracje są elementem silnie determinującym zachowania człowieka, współdecydują o planach życiowych oraz bliższych i dalszych zamierzeniach czy pragnieniach,
a także w wysokim stopniu warunkują aktywność jednostki związaną z realizacją jej
planów życiowych. W szerszym sensie wyznacza to drogi rozwojowe całych społeczeństw oraz znacząco wpływa na obraz życia gospodarczego i społecznego kraju.
Zamierzenia związane z własną przyszłością mają doniosłe znaczenie w okresie adolescencji, gdy formują się plany życiowe jednostki i jej osobowość. Młody człowiek, który
nie wykształcił w sobie zdolności do planowania przyszłości, nie jest przygotowany do
wypełniania długofalowych zamierzeń dotyczących własnej edukacji, pracy czy życia
osobistego (Tyszkowa 1990).
Badani młodzi ludzie przeważnie jeszcze nie zdecydowali, czy podejmą dalszą
naukę (45% takich odpowiedzi), a 14% z nich zadeklarowało, że nie ma takiego zamiaru.
Prawie 75% uczących się respondentów jest zadowolonych z dotychczasowego kierunku
kształcenia, natomiast pozostałe 25% wybrało odpowiedź „niezupełnie”. Młodzi ludzie
zapytani o to, czym kierowali się przy wyborze szkoły, najczęściej wskazywali na własne
zainteresowania, ale niemal równie często wspominali o lokalizacji szkoły, a więc przy
wyborze decydowała jej bliskość od miejsca zamieszkania. Uczącym się respondentom
zadano również pytanie dotyczące napotykanych trudności związanych z kształceniem się. Największą liczbę wskazań uzyskała odpowiedź „uciążliwe dojazdy” – 48%,
a w następnej kolejności wskazywano na „wysokie wydatki” (29%). Młodzi ludzie nie
boją się natomiast zbyt trudnego programu nauczania ani nie mają problemu ze znalezieniem czasu na naukę czy też spokojnego miejsca do nauki – to były najrzadsze odpowiedzi.
W dobie dużej konkurencyjności na rynku pracy młodzi ludzie mają świadomość pewnych ograniczeń i konieczności wyrzeczeń związanych z jej zdobyciem.
Potwierdzają to badania prowadzone na terenie trzech gmin. Młodzi ludzie w większości deklarują, że są mobilni i raczej skłonni do zmiany miejsca zamieszkania, by zdobyć
pracę – taki pogląd wyraziło blisko 45% badanych, zaś dla ponad 8% badanych praca
jest priorytetem i absolutnie nie wahaliby się zamieszkać w innym miejscu z uwagi na
nią. Zaledwie 15% odpowiedziało, że to wykluczone, a 17% – że raczej nie zmieniłoby
swego miejsca zamieszkania. Jak widać, sentyment związany z miejscem urodzenia
i zamieszkania przegrywa z racjonalną kalkulacją związaną z podjęciem pracy.
Prezentowane wyniki badań są zasadniczo zbieżne z wynikami uzyskanymi przez
Centrum Badania Opinii Społecznej – respondenci CBOS w ponad 80% przypadków
odpowiadali, że w ich okolicy młodzi ludzie, którzy właśnie skończyli szkołę lub studia,
mają problem ze znalezieniem pracy i muszą jej szukać gdzie indziej (CBOS 2009).
Z badań dotyczących planowanej ścieżki kariery wynika, iż ponad połowa ankietowanych nie chce pracować na jednym stanowisku pracy do emerytury. Tylko jedna
czwarta młodych ludzi jest na tyle przywiązana do swojego miejsca pracy, by wytrwać
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w nim do emerytury, i tyle samo jest niezdecydowanych. Można interpretować to w ten
sposób, że młodzi ludzie są świadomi swych możliwości i pragną ciągle się rozwijać,
a co za tym idzie zmieniać miejsce pracy na bardziej dla nich odpowiednie. Możliwość
awansu, podniesienia wynagrodzenia czy zdobycia doświadczenia zawodowego to
tylko kilka spośród argumentów przemawiających za podjęciem nowej pracy, a znanych
młodym ludziom.
Chęć założenia własnej firmy jest najpopularniejszym celem wśród badanej
młodzieży wiejskiej – 65% osób odpowiedziało twierdząco, około 20% udzieliło odpowiedzi przeczącej, a 14% odpowiedziało, że jeszcze nie wie. Wydaje się, że młodzi ludzie
dążą do uniezależnienia się finansowego poprzez założenie własnego biznesu. Wśród
ankietowanych dominuje chęć bycia niezależnym i decydowania o własnych dochodach.
Młodzi ludzie nie deprecjonują zawodu rolnika. Jak wynika z badań, połowa uważa,
że jest to zawód taki jak inne, a blisko 25% – że jest bardziej niż inne wart szacunku.
Co innego jednak oceniać zawód „rolnik”, a co innego być rolnikiem. Wynika to jasno
z wykonanych badań. Młodzi ludzie w większości prezentują postawę obojętności wobec prowadzonego przez rodziców gospodarstwa i twierdzą, że gospodarstwo
rodzinne należy „prowadzić tak jak do tej pory”. Można przypuszczać, iż młodzież nie
ma pomysłu na zmiany w gospodarowaniu właśnie z uwagi na niewielkie zainteresowanie rolnictwem. Nie chcą oni gwałtowanych zmian w gospodarstwie, pragną, by
rodzice nadal się nim zajmowali, a oni sami nie musieli podejmować decyzji i „żeby
wszystko toczyło się tak jak do tej pory”.
W trakcie badań co trzeci respondent odpowiedział, że nie ma zdania odnośnie
do poziomu kwalifikacji potrzebnych, by móc zostać rolnikiem, a dla 20% z nich nie
potrzeba do tego żadnych kwalifikacji. (Warto porównać te wyniki z rezultatami badań
prowadzonych na terenie województwa małopolskiego przez Moskala: na podobnie
postawione pytanie 14% ankietowanych odpowiedziało, że dobry rolnik nie musi mieć
żadnego wykształcenia zawodowego (Moskal 2000)). Dla większości ankietowanych
zawód rolnika jest zawodem wybieranym z uwagi na dziedziczność; ich zdaniem, jest to
też główny powód, dla którego rolnikami zostali rodzice czy inni krewni respondentów.
W świetle omawianych badań młodzież okazuje się grupą wybierającą odmienne
opcje i bardziej aktywną niż starsze pokolenie. Respondenci, którym zaprezentowano
siedem różnych sytuacji społeczno-zawodowych, zostali poproszeni o uszeregowanie
ich na dwa sposoby. W pierwszym przypadku mieli wskazać sytuację najbardziej ich
zdaniem atrakcyjną, czyli taką, w której chcieliby się znaleźć w przyszłości. W dalszej
kolejności poproszono badanych o wskazanie sytuacji życiowych, w których spodziewają się oni znaleźć w przyszłości. Utworzone w ten sposób rankingi różnią się zasadniczo. Wydaje się, że badani zdają sobie sprawę z własnych realnych możliwości. Mimo
że w pierwszym przypadku zdecydowanie przeważały odpowiedzi preferujące własną
przedsiębiorczość, w drugim można odnieść wrażenie, że o wyobrażeniach młodzieży
przesądziła twarda rzeczywistość. Dlatego też trzy pierwsze miejsca w drugim zestawieniu zajmują te sytuacje życiowe, w których zakładane jest podjęcie pracy zarobkowej,
przy czym ponad 32% badanych spodziewa się połączenia pracy zarobkowej z mieszkaniem na wsi. O różnicach między sytuacją pożądaną a spodziewaną najdobitniej świadczy miejsce w obu rankingach sytuacji dwuzawodowości łączącej prowadzenie małego
gospodarstwa z pracą zarobkową (odpowiednio 4 i 13%), typowej dla Małopolski.
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Podsumowanie i wnioski
Zaprezentowany częściowo „Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do
wiedzy” dostarcza najbardziej aktualnej i obszernej wiedzy na temat sytuacji polskiej
edukacji. Autorzy wyraźnie wskazują na istniejące, ale zmieniające swój charakter
różnice na linii miasto – wieś. I tak na przykład, o ile w 1995 roku udział osób z wykształceniem wyższym w populacji w wieku 25–64 lata w miastach był ponad 4,2-krotnie
wyższy niż na terenach wiejskich, o tyle już w 2009 roku stosunek ten wynosił tylko 2,5.
Ponadto Raport przestawia Polskę jako kraj, który cechuje się relatywnie niskim
odsetkiem osób niepodejmujących kształcenia po ukończeniu edukacji podstawowej
i w którym podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców wsi jest przede wszystkim efektem wzrostu edukacyjnej aktywności kobiet.
Równocześnie w Raporcie wskazuje się na pewne elementy polskiego systemu
edukacji, które wymagają poprawy, jak np. wciąż niewielki udział dzieci ze wsi
w wychowaniu przedszkolnym czy też dużo gorsze wyniki uczniów uczęszczających do
szkół podstawowych na wsi niż w mieście.
Na podstawie wyników badań z terenu trzech gmin małopolskich można stwierdzić, że współczesna młodzież wiejska ma coraz większe ambicje i aspiracje życiowe.
Duża jej część jest świadoma znaczenia, jakie obecnie ma odpowiednie wykształcenie,
jednocześnie jednak nadal bardzo często nie zdaje sobie sprawy, że o wyborze szkoły
nie powinna decydować jedynie jej bliskość. Takie nietrafione wybory często bowiem
kończą się tym, że absolwenci różnego rodzaju szkół zaraz po ich ukończeniu zasilają
szeregi bezrobotnych. Dla przykładu, w badaniach CBOS 63% respondentów odpowiedziało, że wśród bezrobotnych szukających pracy i gotowych podjąć ją w najbliższym
czasie są osoby młode w wieku 18–25 lat (CBOS 2009). Autorzy przytaczanego tu
„Raportu o stanie edukacji” podają, że wśród biernych zawodowo jedynie kilka procent
osób stanowią te z wykształceniem wyższym, a niemal 60% – osoby z wykształceniem
podstawowym i zasadniczym zawodowym (IBE 2011).
Badania wykazały, że model życia oparty na prowadzeniu niewielkiego gospodarstwa i równoczesnej pracy zarobkowej nie jest przez młodzież akceptowany. Za bardzo
korzystne zjawisko można uznać prezentowanie aktywnych postaw i przedsiębiorczości przez dużą część respondentów. Tak często deklarowana chęć prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej świadczy o tym, że gdyby tylko zostały ku
temu stworzone odpowiednie warunki, problem bezrobocia wśród młodzieży wiejskiej
mógłby zostać choć częściowo rozwiązany.
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Społeczny wymiar funkcjonowania drobnych gospodarstw
rolnych
Social aspects of the functioning of small farms
Sylwia Michalska
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa
Streszczenie. Przy definiowaniu drobnych gospodarstw często bierze się pod uwagę kryterium ich produktywności – przyjmuje się, że drobne gospodarstwa produkują żywność
głównie na własne potrzeby. Z reguły są to także gospodarstwa rodzinne; czasem „drobne” oznacza też gospodarstwo o niewielkiej powierzchni. Bywa, że wszystkie te kryteria
występują jednocześnie. W artykule omówiono jawne i ukryte funkcje (wg R. Mertona)
pełnione przez drobne gospodarstwa w systemie społecznym polskiej wsi. Najbardziej
oczywistą jawną funkcją gospodarstw rolnych jest produkcja rolnicza. Do funkcji nierolniczych, jakie małe gospodarstwa pełnią dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, należą: działanie w charakterze bufora chroniącego przed ubóstwem, tworzenie podstawy
dywersyfikacji i wielofunkcyjności oraz zapewnianie korzyści środowiskowych. Ważną
rolę gospodarstw niskotowarowych w ochronie gruntów rolnych o wysokiej wartości przyrodniczej podkreślają m.in. ornitolodzy. Twierdzą oni, że mniejsze zagęszczenie zwierząt,
zużywanie mniejszej ilości środków ochrony roślin oraz mniejsza powierzchnia pól sprzyjają zachowaniu bioróżnorodności i atrakcyjności terenu. Drobne gospodarstwa mają też
duże znaczenie dla kształtowania krajobrazu wiejskiego. Najtrudniej dostrzegalną funkcją
krajobrazu wiejskiego, a zarazem drobnych gospodarstw rolnych, jest przekazywanie niematerialnych wartości historycznych. Trudno zauważalna jest także funkcja, jaką pełnią
one wobec swoich użytkowników, m.in. opieka nad najmłodszymi i najstarszymi członkami rodzin. Kolejnym tematem poruszonym w pracy są kwestie edukacyjne. Gorszy dostęp do edukacji i zorganizowanej, instytucjonalnej opieki nad dziećmi na wsi niż w mieście widoczny jest przede wszystkim na poziomie wychowania przedszkolnego. Trudno
o wiarygodne dane dotyczące opieki nad starszymi, gdyż spora część domów opieki mieści
się właśnie na terenach wiejskich, co jednak nie oznacza, że mieszkańcy wsi są ich pensjonariuszami. Można stwierdzić, że społeczne znaczenie funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych nie sprowadza się tylko do ich ekonomicznego wymiaru. W dyskusji
o drobnych gospodarstwach ważne jest pytanie, w jaki sposób możemy je zastąpić i czy
stać nas obecnie na to, aby one zniknęły.
Słowa kluczowe: drobne gospodarstwa rolne, gospodarstwa rodzinne, funkcje społeczne
gospodarstw
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Abstract. The criterion often adopted when defining small farms is productivity – it is
assumed that small farms produce food mainly for their own needs. As a rule, these are
family, very often also small-area farms. This article discusses the manifest and latent
functions (according to R. Merton) which are performed by small farms in the social
system of Polish rural areas. The most obvious manifest feature of farms is agricultural
production. Small farms fulfil also a number of non-agricultural functions in the development of agriculture and rural areas, such as acting as a buffer against poverty, having
a diversification and multifunctionality attitude and providing environmental benefits.
Ornithologists emphasise an important role of subsistence farms for the protection of agricultural lands with high environmental value. They claim that smaller stocking density,
lower use of plant protection agents and smaller size of farms contribute to maintaining
the biodiversity and attractiveness of the area. Small farms also play an important role in
the formation of rural landscape. Among the features of rural landscapes and small farms,
the transmission of intangible historical values is the most difficult to discern. Another
hardly discernible function of farms is the one they perform for their users, e.g. care for the
youngest and elderly members of families. The article addresses also educational issues.
Poorer access to education and child care in rural areas is mainly visible at a level of preschool education. On the other hand, it is difficult to gather reliable data on elderly care,
as a large part of nursing homes is located in rural areas, yet this does not mean that rural
inhabitants are their residents. It can be argued that the social significance of small farms
is not only limited to economic values. An important question in the discussion about
small farms is how to replace them and whether we are allowed to let them disappear.
Key words: small farms, family farms, social functions

Wstęp
Przystępując do analizy społecznych aspektów funkcjonowania drobnych gospodarstw
rolnych należy zacząć od pytania o to, co naprawdę oznacza ten termin i do jakich
cech gospodarstwa odnosimy się, mówiąc o gospodarstwach drobnych. Wydaje się, że
najczęściej brane są pod uwagę kryteria dotyczące wielkości gospodarstwa i rozmiarów produkcji, jednak mało precyzyjna kategoria „drobne” nie musi przecież odnosić
się jedynie do wielkości powierzchni zajmowanej przez gospodarstwo ani też do skali
i intensywności produkcji.
Definiując drobne gospodarstwo, obok kwestii związanych z jego działalnością
często bierze się pod uwagę kryterium produktywności – w większości definicji przyjmuje się, że małe gospodarstwa produkują żywność przede wszystkim na własne
potrzeby, przy niewielkim udziale rynku. Na ogół też przyjmuje się, że są to małe
gospodarstwa rodzinne. Jednak nawet w przypadku definiowania bardziej precyzyjnych terminów, np. gospodarstw niskotowarowych czy nietowarowych, można brać
pod uwagę rozmaite kryteria; najczęściej spotykane to mierniki fizyczne (powierzchnia
gruntów, liczba zwierząt, wolumen nakładów), wielkość ekonomiczna (ang. European
size unit; 1 ESU = 1200 EUR) oraz udział w rynku (procent sprzedawanych plonów;
wg Whartona (1969), niskotowarowe – sprzedające poniżej 50% produktów). Według
większości definicji, gospodarstwo małe to takie o powierzchni poniżej 5 ha, jednak
np. McConnel i Dillon (1997) uznają przedział 0,5–2 ha za właściwe kryterium uznania
gospodarstwa rolnego za małe.
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Według danych Eurostatu za rok 2007, w całej Unii Europejskiej funkcjonowało
11,1 mln małych gospodarstw rolnych (definiowanych jako gospodarstwa o wielkości
ekonomicznej poniżej 8 ESU). Jeżeli za kryterium zostanie przyjęty miernik fizyczny,
a konkretnie wielkość gospodarstwa, to okazuje się, że w 2007 roku w UE działało
9,65 mln małych gospodarstw rolnych (o powierzchni poniżej 5 ha).
Dane pochodzące z Eurostatu, zebrane w 2006 roku w badaniu SCARLED (Structural
Change in Agriculture and Rural Livehoods) w ramach 6 Ramowego Programu UE,
dostarczają informacji na temat gospodarstw nietowarowych i niskotowarowych
w Polsce. Ich udział w próbie krajowej stanowił 34,2%, a udział w sprzedanej produkcji
rolnej – 26,6%. Udział konsumpcji własnych produktów żywnościowych w tych gospodarstwach wynosił 43,3%, a przeciętny obszar ziemi uprawnej – 5,6 ha.
Liczba małych powierzchniowo gospodarstw w Polsce maleje. Wstępne dane
Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku pokazują, że największy spadek ich liczby
(o 22,7% w porównaniu do roku 2002) nastąpił w grupie małych gospodarstw (od
1 do 5 ha). Mimo to wydaje się jednak, że problem drobnych – niezależnie od tego,
jak je dokładnie zdefiniujemy – gospodarstw rolnych w Polsce będzie istotny jeszcze przez długi czas, dlatego warto zastanowić się, w jakich kategoriach możemy
go postrzegać i rozpatrywać. Według wspomnianego spisu rolnego, średnia wielkość gospodarstwa w Polsce wynosi obecnie 9,5 ha, trzeba zatem zadać pytanie,
czy te około 4,5 ha różnicy między gospodarstwem „drobnym” a „przeciętnym”
ma znaczący wpływ na sposób funkcjonowania gospodarstw i rodzaj aktywności,
a także na sposób myślenia ich właścicieli. Czy przy tak niewielkiej różnicy można
zakładać, że społeczny aspekt funkcjonowania tych dwóch grup gospodarstw jest
istotnie odmienny?
Kolejny, stosowany niekiedy zamiennie z „drobnym”, termin „gospodarstwo
rodzinne” wraz z rozwojem techniki także utracił zasadność, ponieważ nawet niewielka
rodzina może gospodarować na dużej powierzchni i rodzinny charakter organizacji
pracy nie jest już czynnikiem wyróżniającym gospodarstwa drobne. W jaki sposób
zatem zdefiniować gospodarstwa, które umiemy intuicyjnie odróżnić od innych, ale
trudno wyznaczyć dokładne kryteria, według których pewne z gospodarstw uznamy za
należące do tej grupy, a inne nie?
Dla socjologa zajmującego się problematyką drobnych gospodarstw kryteria
wielkości czy produkcji są istotne, ale nie tak restrykcyjnie jak dla ekonomistów.
Gospodarstwo 3-hektarowe może wypełniać te same zadania i funkcje co gospodarstwo 6-hektarowe, różnica 2 czy 4 ESU też, jeśli chodzi o wymiar społeczny, nie musi
odgrywać wielkiej roli. Intuicyjnie czujemy, że kwestia wielkości czy wydajności nie
jest kluczowa, musi zatem chodzić o coś więcej niż tylko o wielkość czy produkcję.
Mając świadomość istnienia wszystkich niejasności terminologicznych i definicyjnych, chciałabym skoncentrować się na tym, co w przypadku polskiej wsi i realiów
wiejskich można powiedzieć na temat gospodarstw określanych jako drobne, niskotowarowe, o rodzinnym charakterze – z perspektywy ich funkcjonowania społecznego,
roli, jaką odgrywają z perspektywy jednostek i społeczności lokalnych. Chciałabym
odwołać się tu do klasycznej teorii funkcjonalnej i przywołać Roberta K. Mertona oraz
jego uwagi na temat funkcji jawnych i ukrytych (Encyklopedia socjologii 1998, Merton
2002, Turner 2005).
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Funkcja społeczna według Mertona to cecha systemu społecznego, mająca wpływ
– najczęściej pozytywny – na jego funkcjonowanie w otoczeniu społecznym. Funkcje
społeczne dotyczą przede wszystkim wpływu na integrację systemu społecznego, jego
sprawność działania czy użyteczność. Merton zauważył, że poza funkcjami jawnymi,
uświadamianymi sobie przez uczestników systemu społecznego, istnieją także funkcje ukryte, czyli takie, które określają część konsekwencji oddziaływań na elementy
systemu społecznego, które mogą być niezamierzone i nierozpoznawalne przez osoby
zajmujące jakieś pozycje w tym systemie (Merton 2002).

Jawne i ukryte funkcje społeczne drobnych gospodarstw
rolnych
Wychodząc od bardzo podstawowego i prostego socjologicznego rozróżnienia funkcji jawnych i ukrytych, dokonanego przez Mertona (2002), chciałabym zastanowić się
nad uświadomionymi i nieuświadomionymi funkcjami, jakie w systemie społecznym
polskiej wsi pełnią tradycyjne, drobne gospodarstwa, aby później postawić pytanie, czy
jesteśmy przygotowani na to, aby ich funkcje zostały przejęte przez inne instytucje,
organizacje lub osoby.

Funkcja produkcyjna
Za najbardziej oczywistą jawną funkcję istnienia i działalności gospodarstw rolnych,
także tych małych, można uznać przede wszystkim produkcję rolniczą. Coraz więcej
mówi się jednak także o nierolniczych aspektach działania gospodarstw tradycyjnych.
W dokumencie z 2009 roku Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Komisji Europejskiej zauważyła, że określone praktyki rolne mogą nie być
konkurencyjne lub utraciły swój konkurencyjny charakter, pomogły jednak uzyskać
doceniane współcześnie wartości, takie jak funkcjonowanie systemu ekologicznego, malownicze krajobrazy, a także związaną z tym ideę dziedzictwa kulturowego
(EC 2009). Podkreśla się, że może to podnosić atrakcyjność obszarów wiejskich pod
względem prowadzenia działalności gospodarczej, mieszkalnym czy rekreacyjnym.
Jednak dostarczanie tego rodzaju dóbr jest uwarunkowane obecnością dostawców,
a nie ich zniknięciem w wyniku konkurencyjności. W dokumencie podkreśla się, że
dobra publiczne mogą być finansowane ze środków publicznych jedynie pod warunkiem istnienia gospodarstw rolnych, których warunek ten dotyczy Uznaje się zatem
obecność małych gospodarstw rolnych w pewnych regionach za warunek niezbędny
dla rozwoju tych regionów, nawet jeśli z ekonomicznego punktu widzenia istnienie
drobnych gospodarstw może być nieuzasadnione.
Szczególnie ważne są te rozważania z perspektywy Polski, gdzie liczba drobnych
gospodarstw jest nadal znacząca, a funkcje, jakie pełnią w społeczeństwie, nie ograniczają się jedynie do funkcji rolniczych.
Zastanówmy się, jakiego rodzaju funkcje jawne i ukryte, poza tą związaną z produkcją rolną, pełnią w Polsce drobne (rodzinne, małe, nietowarowe) gospodarstwa rolne.
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Funkcje nieprodukcyjne
Omawiając funkcje gospodarstw nietowarowych Sophia Davidova zwraca uwagę na
trzy podstawowe funkcje małych gospodarstw w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Owe funkcje to: bufor chroniący przed ubóstwem, podstawa dywersyfikacji
i wielofunkcyjności gospodarstw rolnych oraz zapewnianie korzyści środowiskowych
(Davidova i in. 2010).

Bufor chroniący przed ubóstwem
Pierwsze z tych zadań, szczególnie w polskich warunkach, wydaje się bezdyskusyjnie
aktualne. Według Kostova i Lingarda (2002), produkcja rolna na własne potrzeby jest
buforem chroniącym przed całkowitym ubóstwem, ponieważ zapewnia przynajmniej
skromne zasoby żywności, a niekiedy także niewielki dochód. W sytuacji gdy nie ma
możliwości skorzystania z innych zabezpieczeń – ze względu na słabość systemu opiekuńczego czy wysoki poziom bezrobocia bądź brak miejsc pracy w pobliżu miejsca
zamieszkania – tego rodzaju zabezpieczenie staje się szczególnie ważne.
Ponownie sięgając do danych pochodzących z Eurostatu, a zebranych w badaniu
SCARLED (2006), widzimy, iż w Polsce liczba gospodarstw domowych (rolniczych)
o łącznym dochodzie poniżej granicy ubóstwa (dla Polski w 2006 roku wynoszącej
1867 EUR rocznie) stanowiła 39% ogółu gospodarstw. W badaniu podano także odsetek
gospodarstw, których klasyfikacja się zmieniła – znalazły się ponad granicą ubóstwa
– w wyniku oszacowania wartości produkcji niewprowadzonej na rynek. W przypadku
Polski dotyczyło to 7,4% badanych gospodarstw. Jak jednak podkreśla Davidova, niskotowarowa produkcja rolna może wprawdzie pełnić funkcję bufora chroniącego przed
ubóstwem, ale może być również nieefektywna i stanowić czynnik hamujący rozwój
gospodarstw o nastawieniu komercyjnym ze względu na nieefektywne wykorzystanie
zasobów ludzkich oraz gruntów (Davidova i in. 2010). Według Petericka i Tyran (2003),
tak właśnie dzieje się w przypadku Polski.

Podstawa dywersyfikacji i wielofunkcyjności
Jako podstawa dywersyfikacji i wielofunkcyjności małe gospodarstwa mogą odegrać
wieloraką rolę. Można mieć do czynienia z dywersyfikacją rolnictwa, z zachowaniem
celu produkcji rolnej, może też zaistnieć dywersyfikacja strukturalna, kiedy aktywa
gospodarstwa wykorzystuje się do celów pozarolniczych (Ilbery 1991). Na dużą rolę
małych, niskotowarowych gospodarstw rolnych jako podstawy rozwoju wielofunkcyjności zwracają także uwagę tacy badacze, jak Van Huylenbroeck i inni (2007).
A.F. Larsen (2009) twierdzi wręcz, że cechy typowe dla gospodarki niskotowarowej
– lokalna produkcja żywności, wysoka bioróżnorodność, krótkie łańcuchy dostaw,
wreszcie bogate dziedzictwo kulturowe – powinny być traktowane jako źródło rozwoju
obszarów wiejskich, a nie jako problem gospodarczy. Naturalnie, sprawienie, aby małe
gospodarstwo stało się dochodowe, wymaga wielu nakładów i inwestycji związanych
z modernizacją i dywersyfikacją działalności, co bywa problemem nie do pokonania
dla wielu niezamożnych właścicieli, uczynienie jednak małego gospodarstwa dochodowym nie jest niemożliwe.
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Zapewnianie korzyści dla środowiska naturalnego
Kolejną – jak się wydaje, coraz bardziej uświadamianą sobie przez nas, a więc jawną –
funkcją drobnych gospodarstw rolnych jest ich udział w zapewnianiu korzyści środowiskowych. Celem Wspólnej Polityki Rolnej jest propagowanie rolnictwa zrównoważonego,
szanującego środowisko przyrodnicze, co obejmuje odpowiedzialne gospodarowanie
zasobami naturalnymi, unikanie nadmiernej eksploatacji, efektywne wykorzystywanie
zasobów naturalnych, uznawanie wartości funkcji ekosystemu oraz zachowanie bioróżnorodności. Jak pokazują publikacje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD 2005), istnieją powiązania między utratą bioróżnorodności a technikami intensywnej produkcji rolnej, a te stosowane są na ogół przez gospodarstwa o większej
powierzchni i produkujące na potrzeby rynku, korzystające z nawozów itp. Mniejsza
efektywność i wydajność – cechy, za które krytykuje się drobne gospodarstwa rolne –
rozpatrywane z innej perspektywy, mogą stać się ich zaletą i atutem.
Ważną rolę istnienia gospodarstw niskotowarowych, a więc najczęściej drobnych,
dla ochrony gruntów rolnych o wysokiej wartości przyrodniczej podkreślają m.in.
ornitolodzy, zwracając uwagę, że mniejsze zagęszczenie zwierząt, zużywanie mniejszej ilości środków ochrony roślin (także ze względu na brak funduszy na ich zakup),
mniejsze pola, często oddzielone naturalnymi granicami, takimi jak krzewy, sprzyjającymi osiedlaniu się ptaków, przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności i atrakcyjności terenu (BLI 2008).

Kształtowanie krajobrazu wiejskiego
Przy ważnej, coraz częściej też omawianej i podkreślanej przez badaczy wsi funkcji
środowiskowej warto także wspomnieć o rzadziej uświadamianej sobie przez nas funkcji, jaką pełnią drobne gospodarstwa rolne, a mianowicie o ich udziale w kształtowaniu
krajobrazu wiejskiego – tego związanego nie tylko z przyrodą, ale również z kulturą
użytkowania przestrzeni. Chodzi tu o to, co specjaliści od projektowania przestrzeni
nazywają „krajobrazem otwartym”, rolniczym, przestrzenią pozamiejską (Lipińska
2003). O jej charakterze decydują takie czynniki, jak kompozycja i układy przestrzenne,
proporcje obszarów zabudowanych i niezabudowanych, relacje między elementami
naturalnymi a tymi pochodzenia kulturowego. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego
swoistego kodu, znamy go z obserwacji, ale często dostrzegamy dopiero w momencie
jego zaburzenia, naruszenia porządku, gdy jest już za późno, aby go chronić. Z sytuacją naruszenia porządku, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, na terenach wiejskich
mamy do czynienia, gdy „strażnicy krajobrazu”, jak niekiedy nazywa się mieszkańców
wsi, w imię ratowania budżetów rodzinnych pozbywają się części ziemi, ciesząc się, gdy
wzbudza ona zainteresowanie deweloperów czy indywidualnych nabywców. Naturalny
porządek przestrzeni wiejskiej coraz częściej zakłócany jest przez inwestycje niedopasowane do ich charakteru; niestety, wartość tego, co zostało zniszczone, dostrzega się
na ogół dopiero wówczas, gdy jest już za późno, aby to ocalić.
Przestrzeń terenów wiejskich jest bardzo wrażliwa na kształtowanie, ponieważ ma
dobrze zdefiniowane cechy i właściwości, często pozostające bez zmian przez długi
czas; nie istnieje tu typowa dla przestrzeni miejskiej uniwersalność, dająca możliwość
swobodnych zmian. O wrażliwości terenów wiejskich na zmiany decydują zarówno
makroprzestrzenne formy zagospodarowania – historycznie określone typy rozpla-
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nowania wsi, lokalizacja charakterystycznych elementów (np. kościoła, cmentarza),
ważne są też lokalne formy zagospodarowania – rozplanowanie zagród, roślinności itd.

Przekazywanie niematerialnych wartości historycznych
Najtrudniej dostrzegalną funkcją krajobrazu wiejskiego, podtrzymywaną także poprzez
istnienie drobnych gospodarstw rolnych, jest przekazywanie niematerialnych wartości
historycznych, rzadko uświadamianych sobie przez mieszkańców, dla których wydają
się oczywiste i niezmienne. Ponieważ temat ten został poruszony w innych pracach,
nie będzie tutaj rozwijany, należy jednak podkreślić, że jest to kolejna ważna funkcja,
jaką pełnią drobne gospodarstwa i ich mieszkańcy.
Krajobraz bywa traktowany jako odzwierciedlenie gospodarki człowieka w środowisku. „Dobry” krajobraz świadczy o racjonalnej i rozsądnej gospodarce, „zły” wskazuje, że jest rabunkowa, niszcząca i w ostatecznym rozrachunku przyniesie więcej strat
niż korzyści. Doświadczenia z innych krajów wskazują, iż to właśnie tereny wiejskie,
na których funkcjonują drobne gospodarstwa, będą charakteryzować się tradycyjnym
wiejskim krajobrazem i zachowywać wartości, których strażnikami ich mieszkańcy byli
przez wieki.

Opieka nad najmłodszymi i najstarszymi członkami rodzin
Kolejnym, nie zawsze dostrzeganym wymiarem działania gospodarstw rolnych jest
funkcja, jaką pełnią wobec swoich członków, użytkowników gospodarstwa. W tradycyjnych rodzinach wiejskich pracę w gospodarstwie wykonywali przedstawiciele kilku
pokoleń, osoba w każdym wieku znajdowała zajęcie odpowiednie dla siebie. Istotną
funkcją tak działającego gospodarstwa była możliwość sprawowania opieki nad
najmłodszymi i najstarszymi członkami rodzin wiejskich.
O tym, jak ważne jest to zadanie, można się przekonać, sprawdzając, w jakim stopniu gotowe do przejęcia obowiązków dotąd wypełnianych przez członków rodzin są
powołane do tego instytucje, które mogłyby odciążyć jednostki zaangażowane w pracę
w drobnych gospodarstwach i pozwolić na przekształcenie tradycyjnych zależności.

Problemy edukacji i opieki na wsi
Gorszy dostęp do edukacji i opieki na wsi jest widoczny przede wszystkim na poziomie wychowania przedszkolnego. Jeszcze w roku 2005 odsetek dzieci objętych opieką
przedszkolną wynosił na wsi zaledwie 19,1% (w miastach 58,4%). Od tego czasu sytuacja stale się polepszała i w latach 2008/2009 odsetek takich dzieci sięgnął na wsi 28,6%
(w miastach 70,6%), a w latach 2009/2010 nawet 37,5% (w miastach 75,9%). Należy
jednak pamiętać, że wzrost liczby dzieci objętych opieką przedszkolną na terenach wiejskich miał związek z programem tworzenia przedszkoli wiejskich, wspieranym środkami
z UE, a zakończonym w roku 2011, i dopiero czas pokaże, jak wiele gmin wiejskich zdecydowało się utrzymać placówki, które na wsi cieszyły się ogromną popularnością.
O ile dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenach wiejskich
jest coraz więcej, o tyle opieka nad nimi jest odmienna niż w mieście. Przykładowo,
w przedszkolach miejskich aż 73% dzieci korzysta z trzech posiłków, a na wsi tylko
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34%. Niemal połowa dzieci chodzących do przedszkoli wiejskich je tam tylko jeden
posiłek, co prawdopodobnie oznacza, że placówki te działają w mniejszym wymiarze
godzin i nie odciążają rodziców tak bardzo, jak przedszkola w mieście (IBE 2011).
Jeśli chodzi o opiekę nad osobami starszymi, trudno o wiarygodne dane, gdyż
spora część domów opieki nad takimi osobami znajduje się na terenach wiejskich,
nie oznacza to jednak, że pensjonariuszami są także mieszkańcy wsi. Dostęp do
placówek medycznych, aptek i ośrodków dziennego pobytu jest na terenach wiejskich gorszy niż w miastach, co na członków rodzin zamieszkałych na wsi nakłada
dodatkowe obowiązki związane z opieką nad starszymi. Problem jest o tyle istotny, że
chociaż tendencja dominująca do lat 90. XX wieku, czyli szybsze tempo starzenia się
mieszkańców wsi w porównaniu do miast, odwróciła się, to odsetek ludności w wieku
poprodukcyjnym wciąż jest wyższy na wsi niż w mieście (Frenkel 2003, Pięcek 2004).

Podsumowanie
Jeśli wziąć pod uwagę powszechnie uświadamiane funkcje drobnych gospodarstw
rolnych – związane przede wszystkim z produkcją rolną i ekonomicznym wymiarem
funkcjonowania rodzin rolniczych – to, zdaniem większości ekspertów, tego rodzaju
działalność jest nieopłacalna z ekonomicznego punktu widzenia i z powodzeniem
można by ją zastąpić innymi formami działalności rolniczej.
Sprawy komplikują się, gdy zaczynamy brać pod uwagę nie tylko ekonomiczne
aspekty funkcjonowania gospodarstw, ale także względy ekologiczne, przestrzenne,
środowiskowe, społeczne i kulturowe. Nie ma wyników badań, które czarno na białym
przedstawiałyby racje stanowiące przeciwwagę dla argumentów ekonomistów. O ile
jednak ekonomiczny aspekt działalności drobnych gospodarstw rolnych został dokładnie zbadany i wnioski wydają się jednoznaczne, o tyle trzeba się dobrze zastanowić, czy
ze społecznego i kulturowego punktu widzenia stać nas na to, aby zdecydować o ich
nieopłacalności i starać się zastąpić je innymi formami działalności rolniczej. Wstępne
wyniki analiz nieekonomicznych aspektów działania drobnych gospodarstw rolnych
i ich ukrytych funkcji pokazują, że społeczne koszty likwidacji drobnych gospodarstw
rolnych mogą być w Polsce bardzo wysokie.
Lista wymienionych w artykule funkcji pełnionych przez drobne gospodarstwa
rolne na pewno nie jest wyczerpująca i można byłoby wskazać także inne ich zadania.
Sądzę jednak, że już na podstawie przedstawionych powyżej rozważań można stwierdzić, że społeczny wymiar funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych nie sprowadza się jedynie do aspektu ekonomicznego. Jak się wydaje, dyskusję na temat przyszłości drobnych gospodarstw zdominowali i przejęli przede wszystkim ekonomiści
i to oni narzucają obecnie sposób, w jaki o drobnych gospodarstwach się myśli i jak się
je ocenia. Tymczasem warta podkreślenia jest liczba i istotność funkcji pozarolniczych
i pozaekonomicznych, a ich pomijanie sygnalizuje tym większą potrzebę przeniesienia
dyskusji na płaszczyznę interdyscyplinarną i uwzględnienia różnych opinii.
Bardzo ważnym pytaniem, na jakie musimy sobie odpowiedzieć, dyskutując o przyszłości drobnych gospodarstw, jest to, w jaki sposób możemy je zastąpić. Czy system
jest gotowy na przejęcie ukrytych funkcji, jakie one na co dzień pełnią? Czy społe-
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czeństwo zgodzi się ponieść koszty wypełnienia luki, jaka niewątpliwie powstanie po
zniknięciu ważnego elementu systemu społecznego, jakim są drobne gospodarstwa
rolne? Czy stać nas obecnie na to, żeby one zanikły?
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Drobne gospodarstwa rolne we współczesnych łańcuchach
żywnościowych*
Participation of small farms in modern food supply chains
Dominika Milczarek-Andrzejewska
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa
Streszczenie. Ostatnie dwie dekady w krajach Europy Środkowo-Wschodniej cechują się dynamicznymi zmianami w łańcuchach żywnościowych. Najważniejsze z nich to
przemiana struktury agrarnej, wzrost konkurencyjności firm przetwórstwa spożywczego,
konsolidacja segmentu hurtowego i rosnące znaczenie sieci wielkich marketów. Szereg
badań wskazuje na problemy rolników związane z rosnącymi wymogami i standardami
na nowoczesnych rynkach żywnościowych. Problemem jest np. wybieranie większych
i nowocześniejszych dostawców przez sieci dużych marketów. Istnieją jednak doniesienia,
że uczestniczenie w nowoczesnych kanałach dystrybucji może wpływać pozytywnie na
sytuację drobnych producentów rolnych. Jednym z ważnych czynników wpływających na
wykluczenie drobnych producentów rolnych z nowoczesnych rynków żywnościowych lub
włączenie ich do tych rynków jest siła przetargowa. Liczne opracowania wskazują, że siła
przetargowa rolników jest znacznie mniejsza od siły podmiotów na poziomie przetwórstwa i handlu detalicznego. Może to prowadzić do wykluczania drobnych producentów
z rynku, zwiększania produkcji na własne potrzeby i poszerzania zasięgu ubóstwa. Do
głównych rozwiązań wzmacniających pozycję drobnych gospodarstw w łańcuchu żywnościowym należy ułatwianie dostępu do usług finansowych i inne działania nakierowane na
wspieranie inwestycji w gospodarstwach.
Słowa kluczowe: drobne gospodarstwa rolne, łańcuchy żywnościowe, siła przetargowa,
Europa Środkowo-Wschodnia
Abstract. The recent two decades in the countries of Central and Eastern Europe have
been characterised by dynamic changes in food supply chains. The transformations of
agrarian structure, increasing competitiveness of food processing companies, consolidation of wholesale segment, and growing importance of large supermarket networks
are the most significant changes. Many studies indicate that small farmers encounter
* Praca stanowi część przygotowywanej przez autorkę rozprawy habilitacyjnej dotyczącej
koncepcji siły w ekonomii.
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problems related to the increasing requirements and standards of modern food markets.
The fact that the networks of large supermarkets choose larger and more modern providers becomes also an issue. Some studies, however, find that participation in modern
distribution channels can have a positive impact on the situation of small farmers. One
of the important factors contributing to the exclusion or inclusion of small-scale farmers on the modern food markets is their bargaining power. Numerous studies show that
the bargaining power of farmers is much weaker than the power of the entities in the
processing and retail sectors. This may lead to the exclusion of small producers from the
market, an increase in the production for their own needs, and an increase in the extent
of poverty. The main solutions aimed at strengthening the position of small farms in
the food supply chain are to facilitate access to financial services and to undertake other
activities promoting investments in farms.
Key words: small farms, food supply chains, bargaining power, Central and Eastern
Europe

Wstęp
W ostatnich dwóch dekadach zachodziły dynamiczne zmiany w łańcuchach żywnościowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Procesy prywatyzacji, liberalizacji
rynków oraz napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich doprowadziły do konsolidacji przemysłu przetwórczego, wzrostu znaczenia sieci super- i hipermarketów1 oraz
wprowadzenia wysokich standardów jakościowych (np. Swinnen 2007).
Zjawiska te wzbudzają szerokie zainteresowanie zarówno wśród naukowców, jak
i polityków. W badaniach dużo miejsca poświęca się wpływowi przemian w łańcuchach żywnościowych na sytuację rolników (np. Dries i in. 2007), szczególnie drobnych producentów rolnych ze względu na ich trudności z dostosowaniem się do
zmieniających się warunków (Vorley i in. 2007). Autorzy pokazują m.in. problemy
rolników związane z rosnącymi wymogami i standardami na nowoczesnych rynkach
żywnościowych (np. Henson i Reardon 2005). Część autorów zwraca jednak uwagę,
że zmiany w łańcuchach żywnościowych mogą być także korzystne dla producentów
rolnych (Dries i in. 2009).
Zakres wpływu zmian w łańcuchach żywnościowych na producentów rolnych,
a w szczególności drobnych producentów rolnych, zależy od szeregu czynników.
W rozważaniach teoretycznych i empirycznych podkreśla się znaczenie m.in. struktury rynku, zakresu niezbędnych inwestycji czy wysokości kosztów transakcyjnych2
(Csaki i Forgacs 2007, Fałkowski i Milczarek-Andrzejewska 2011). Badania odnoszą się
także do kwestii siły przetargowej podmiotów w łańcuchu żywnościowym (Swinnen
i Maertens 2007). Brak jednak opracowań, które analizowałyby siłę przetargową drobnych gospodarstw rolnych w szerszym ujęciu uwzględniającym także wpływ czynników politycznych.
1

2

Supermarkety to sklepy o powierzchni pomiędzy 400 a 2499 m2, a hipermarkety – ponad
2500 m2.
Tzn. kosztów organizowania i przeprowadzania transakcji oraz egzekwowania warunków
umowy.
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Celem pracy jest przedstawienie argumentów teoretycznych i wniosków z badań
empirycznych dotyczących pozycji drobnych gospodarstw rolnych we współczesnych
łańcuchach żywnościowych. W pracy przeanalizowane zostaną czynniki wpływające
na sytuację gospodarstw rolnych, w szczególności ich siła przetargowa oraz polityka
państwa.
Analiza będzie się koncentrować na sytuacji w krajach Europy Środkowo-Wschod
niej. Warto jednak zauważyć, że opisywane procesy zachodzą również w innych
krajach, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Kwestii włączania drobnych producentów rolnych w nowoczesne rynki żywnościowe właśnie w takich krajach poświęconych
jest szereg prac (np. Weatherspoon i in. 2001, Reardon i Berdegue 2002, WDR 2008).
W pierwszej części pracy scharakteryzowane zostaną zmiany, jakie w ostatnich dwóch
dekadach nastąpiły w łańcuchach żywnościowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Druga część zawierać będzie omówienie czynników wpływających na pozycję gospodarstw rolnych w łańcuchu żywnościowym ze szczególnym uwzględnieniem siły przetargowej. Trzecia część obejmie analizę czynników wpływających na pozycję drobnych
gospodarstw w ramach restrukturyzowanych łańcuchów żywnościowych. W ostatniej
części, obok wniosków, przedstawione zostaną zalecenia dla polityki państwa.

Wpływ przemian w łańcuchach żywnościowych na sytuację
drobnych gospodarstw rolnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Przemiany w łańcuchach żywnościowych
Specyfikę przemian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, wynikających z rozpoczętych w latach 90. XX wieku reform systemowych, przedstawili np. Csaba Csaki i Csaba
Forgacs. Za najważniejsze zmiany w łańcuchach żywnościowych uznali oni przemiany
struktury agrarnej, wzrost konkurencyjności firm przetwórstwa spożywczego (wynikający z prywatyzacji i modernizacji), konsolidację segmentu hurtowego oraz rewolucyjne zmiany w sektorze detalicznym (rosnące znaczenie sieci super- i hipermarketów)
(Csaki i Forgacs 2008).
Na sytuację sektora produkcji rolnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wpłynęły reformy rynkowe, wprowadzane od początku lat 90.: prywatyzacja i/lub reprywatyzacja ziemi rolnej, dekolektywizacja, tworzenie nowych prywatnych przedsiębiorstw
rolnych oraz liberalizacja cen i handlu. Dodatkowy silny impuls dla krajów, które zostały
członkami Unii Europejskiej, stanowił proces integracji europejskiej. Jak podkreślają
Csaki i Forgacs (2008), najbardziej widocznym skutkiem procesu transformacji systemowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej było powstanie znacznej liczby drobnych
gospodarstw rolnych i działek rolnych3. Dlatego w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej znaczny jest udział ziemi należącej do drobnych gospodarstw. W krajach
3

Autorzy szacują, że w wyniku reform w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w byłych
republikach radzieckich powstały miliony drobnych gospodarstw rolnych i działek rolnych
(Csaki i Forgacs 2008).
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takich, jak Litwa, Łotwa, Słowenia i Rumunia udział drobnych gospodarstw (o wielkości
ekonomicznej poniżej 8 ESU4) w strukturze użytkowania ziemi rolnej wynosi ponad 50%
(Davidova i in. 2010). W Bułgarii, Rumunii i na Litwie znaczny jest też udział najmniejszych gospodarstw rolnych (o wielkości ekonomicznej do 1 ESU) w tworzeniu produkcji rolnej brutto (Eurostat 2009). Z drugiej strony, wprowadzone reformy gospodarcze
oraz proces integracji europejskiej wpłynęły na przyspieszenie procesu koncentracji
i specjalizacji produkcji przede wszystkim w gospodarstwach towarowych (Morkis i in.
2010). Można podsumować, że mimo pewnych różnic między krajami Europy ŚrodkowoWschodniej charakterystyczna jest dla nich dualna struktura agrarna.
Zmiany w sektorze przetwórstwa spożywczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wynikały w dużej mierze z procesu prywatyzacji i napływu inwestycji
zagranicznych do sektora. Procesy te najpierw rozpoczęły się w Polsce, na Węgrzech
i w Czechach, następnie na Słowacji i w krajach bałtyckich, a najpóźniej w Rumunii
i Bułgarii. Prywatyzacja i napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych spowodowały znaczne unowocześnienie technologii produkcji, polepszenie jakości produkcji
oraz zwiększenie dostępu do rynków zagranicznych (Csaki i Forgacs 2008). W nowych
krajach członkowskich Unii Europejskiej procesy dostosowawcze przemysłu przetwórstwa obejmowały także dostosowanie standardów weterynaryjnych do wymogów Unii
Europejskiej. Warto podkreślić, że w pierwszej połowie lat 90. w krajach w takich jak
Polska znacznie wzrosła liczba przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego, co spowodowało powiększenie się potencjału produkcyjnego, ale i rozdrobnienie przetwórstwa.
Niektórzy autorzy podkreślają, że mimo rozpoczętego procesu koncentracji i konsolidacji kapitału oraz dużego udziału kapitału zagranicznego stopień koncentracji jest
relatywnie mały, a procesy integracji pionowej i poziomej przebiegają zbyt wolno, jak
na potrzeby rozwijającego się rynku (Morkis i in. 2010).
Warto także podkreślić, że na początku procesu transformacji systemowej nastąpił
znaczny spadek produkcji w sektorze rolno-spożywczym (np. Woś 1994). Odejście od
gospodarki centralnie planowanej wiązało się ponadto z tzw. efektem dezorganizacji
(Blanchard i Kremer 1997, Roland i Verdier 1999), czyli całkowitym przeobrażeniem
sposobu przeprowadzania transakcji w sektorze rolno-spożywczym. Zmiany w strukturze własnościowej przetwórstwa spożywczego i odejście od monopolu państwa w tym
zakresie oznaczały dla producentów rolnych i przemysłu przetwórczego konieczność
zbudowania nowych relacji z kontrahentami. Dlatego, szczególnie na początku procesu
transformacji, przemysł przetwórczy dysponował relatywnie dużym potencjałem
produkcyjnym w zestawieniu z bazą surowcową, którą mógł pozyskać z gospodarstw
rolnych (Fałkowski i Milczarek-Andrzejewska 2011).
Rewolucyjne zmiany w sektorze detalicznym rozpoczęły się od połowy lat 90., wraz
z wchodzeniem na rynek sieci super- i hipermarketów. Najważniejsze zmiany dotyczyły
systemów zaopatrzenia, a polegały na centralizacji zamówień w tzw. centrach dystrybucyjnych, odejściu od tradycyjnych pośredników na rzecz wyspecjalizowanych hurtowni
oraz rozwijaniu prywatnych standardów jakości i bezpieczeństwa. Mimo podobieństw
4

ESU (ang. European size unit) to miara stosowana w Unii Europejskiej do określania wielkości
ekonomicznej gospodarstwa (1 ESU = 1200 EUR). Obok powierzchni gospodarstwa, miara ta
uwzględnia aspekt dochodowy prowadzonej działalności rolniczej.
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istnieją jednak istotne różnice między poszczególnymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Wynikają one ze zróżnicowania strategii reform, stopnia integracji z gospodarkami światowymi, poziomu dochodów w społeczeństwie, struktury sprzedaży detalicznej sprzed wprowadzenia reform, relacji kosztowych (szczególnie w kosztach pracy)
oraz struktury agrarnej (Reardon i Swinnen 2004). Dlatego nie należy wyciągać ogólnych
i jednoznacznych wniosków dotyczących zmian w sektorze detalicznym. Zróżnicowanie
zmian w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej pokazuje wykres na rycinie 1.

Źródło: Csaki i Forgacs (2008, s. 40)

Ryc. 1. Zmiany w handlu detalicznym produktów rolno-spożywczych w wybranych krajach
postsocjalistycznych (poziom: 1 – niski, 2 – średni, 3 – wysoki)

Zauważalne są także różnice pod względem kanałów dystrybucji surowca i produktów finalnych w zależności od rodzaju produktu. W Polsce największy postęp w koncentracji dostaw i organizacji skupu surowca dokonany został w sektorze drobiarskim,
mleczarskim oraz w przemysłowym przetwórstwie ziemniaków. W skupie zbóż i żywca
dominują natomiast zakupy bezpośrednie, a duży udział w obrotach mają nadal lokalne
targowiska5, na których spotykają się pośrednicy oraz rolnicy (Morkis i in. 2010).
Specyfika sektora mleczarskiego powoduje, że w ostatnim czasie powstało dużo
ciekawych badań dotyczących restrukturyzacji przemysłu mleczarskiego. W badaniach prowadzonych w Polsce analizowane były relacje między różnymi segmentami
łańcucha żywnościowego – producentami mleka, mleczarniami i podmiotami handlu
detalicznego (np. Dries i in. 2011).
5

Lokalne targowiska zastąpiły punkty skupu, które były organizowane przez gminne spółdzielnie
przed rozpoczęciem procesu transformacji (Morkis i in. 2010).
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Do najważniejszych przemian, jakie zaszły na poziomie producentów mleka,
należy zaliczyć gwałtowny spadek całkowitej wielkości produkcji mleka i pogłowia
krów mlecznych, znaczny wzrost średniej wydajności krów oraz fluktuacje ilości mleka
dostarczanego do przetwórców. Najbardziej uderzająca jest jednak skala odpływu
producentów mleka z sektora. Od początku lat 90. z produkcji mleka zrezygnowało
ponad milion rolników, czyli ponad 60% ich liczby (Malak-Rawlikowska i in. 2007).
Przemiany, jakie zaszły na poziomie przetwórstwa, to postępujący proces koncentracji, konsolidacji i modernizacji zakładów przetwórczych6. Transformacja gospodarcza i związane z nią zmiany w bazie surowcowej, wysoka inflacja oraz wysokie
oprocentowanie kredytów wpłynęły negatywnie na sytuację ekonomiczną w branży
przetwórstwa mleka. Po roku 1995 następowała powolna stabilizacja produkcji, rosły
ceny i podnosiła się jakość produktów mleczarskich. Znacząco polepszyła się także
efektywność sektora (Malak-Rawlikowska i in. 2007).
Istotne zmiany nastąpiły również w segmencie detalicznym. Napływ kapitału
zagranicznego spowodował, że tradycyjne sklepy zostały w znacznym stopniu wyparte
przez sieci super- i hipermarketów oraz sklepy dyskontowe. W 2007 roku udział nowoczesnych sieci handlowych w sprzedaży niektórych produktów mleczarskich przekraczał nawet 50%. Niezależne sklepy utrzymały dominującą pozycję jedynie w sprzedaży
produktów tradycyjnych (takich jak biały ser). Za przyczynę tego zjawiska należy
uznać wprowadzanie marek własnych oraz możliwości znacznego obniżania cen przez
nowoczesne sieci handlowe7 (Detal Dzisiaj 2005). Przemiany w segmencie handlu
detalicznego wpłynęły w znacznym stopniu na sytuację hurtowników. Wynikało to
głównie stąd, że nowoczesne sieci handlowe zaczęły kupować produkty mleczarskie
bezpośrednio od przetwórców, zarówno krajowych jak i zagranicznych, z pominięciem
pośredników. Należy jednak podkreślić, że segment handlu hurtowego nadal odgrywa
ważną rolę w sektorze dystrybucji żywności w Polsce. Hurtownie są często jedynymi
partnerami dla niezależnych sklepów w małych miastach i na wsiach (Wilkin i in.
2007b).

Wpływ na sytuację drobnych gospodarstw rolnych
Dużo miejsca w literaturze poświęca się wpływowi przemian w łańcuchach żywnościowych na sytuację rolników, a w szczególności na sytuację drobnych gospodarstw
rolnych. Badania dotyczą przede wszystkim barier dla włączania producentów rolnych
do nowoczesnych kanałów dystrybucji, wysokości uzyskiwanych przez rolników docho-

6

7

Liczba mleczarni zmniejszyła się w ciągu ostatniej dekady o około 20% i w 2004 roku wyniosła
265 (Seremak-Bulge 2005). Mimo to sektor mleczarski nadal jest zdominowany przez spół
dzielnie, które posiadają około 70-procentowy udział w sprzedaży rynkowej.
Liczba własnych marek sieci handlowych, szczególnie zagranicznych, gwałtownie się zwiększa.
W 2004 roku około 60% produktów mleczarskich było sprzedawanych pod marką własną
w sieciach dyskontowych, około 7% w hipermarketach i około 3% w supermarketach. Produkty
mleczarskie sprzedawane pod marką własną sieci handlowej są zazwyczaj tańsze o 20–40%
od odpowiednich produktów sprzedawanych pod marką producenta (w przypadku mleka UHT
nawet o 70% tańsze) (Detal Dzisiaj 2005).
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dów, konieczności ponoszenia inwestycji, warunków umów podpisywanych przez rolników z odbiorcami itd. (np. Dries in. 2007, Csaki i in. 2008).
Wiele badań wskazuje na problemy rolników związane z rosnącymi wymogami
i standardami na nowoczesnych rynkach żywnościowych (np. Henson i Reardon 2005).
Często podkreśla się również, że wskutek zmian struktury rynku (rosnącej konsolidacji
w sektorze przetwórstwa spożywczego i handlu detalicznego), połączonych ze wzrostem wymagań stawianych producentom rolnym, drobne gospodarstwa rolne mogą być
marginalizowane lub wykluczane z rynku (Fałkowski i Milczarek-Andrzejewska 2011).
Badania pokazują, że sieci super- i hipermarketów mogą wywierać znaczną
presję na swoich dostawców. Aby sprostać wymaganiom jakościowym i ilościowym,
dostawcy muszą ponosić koszty inwestycji. W sytuacji, gdy rynek kapitałowy charakteryzuje się dużymi niedoskonałościami (tak jak było to na początku lat 90. XX wieku
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej), wymaganiom tym nie są w stanie sprostać
szczególnie drobni dostawcy (Reardon i Swinnen 2004). Dodatkowo, jeśli sieci superi hipermarketów kupują produkty od drobnych gospodarstw, wybierają raczej tych
rolników, którzy mają lepszy dostęp do infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury drogowej (Reardon i Gulati 2008). Także firmy przetwórstwa spożywczego preferują współpracę z relatywnie mniejszą liczbą większych i nowoczesnych dostawców
(Csaki i Forgacs 2007).
Część badaczy zwraca jednak uwagę, że uczestniczenie w nowoczesnych kanałach
dystrybucji może pozytywnie wpływać na sytuację drobnych producentów rolnych
poprzez otwarcie im drogi do wysokiej jakości – i wysokiej wartości – rynków. W jednym
z badań dotyczących restrukturyzacji sektora mleczarskiego w Polsce pokazano, że
zmiana kanału sprzedaży z tradycyjnego (dostaw do punktu skupu) na nowoczesny
(bezpośredni odbiór przez mleczarnię) wpłynęła korzystnie na sytuację finansową
producentów mleka. Korzyści z przynależności do nowoczesnego kanału sprzedaży były
widoczne bez względu na rozmiar stada posiadanego przez producentów (Milczarek-Andrzejewska i in. 2008). Csaki i Forgacs (2007) jako korzystne zjawiska wskazali
także zwiększony popyt na produkty wysokiej jakości oraz większą konkurencyjność
podaży środków produkcji.
Drobne gospodarstwa rolne są włączane w nowoczesne kanały dystrybucji znacznie częściej, niż wynikałoby to z uwzględnienia stawianych im wysokich wymogów
jakościowych i ilościowych. Na przykład, Liesbeth Dries, Tom Reardon i Elke Van
Kreckhove w badaniu dotyczącym rynku mleka w Polsce i Rosji oraz rynku owoców
i warzyw w Czechach i na Słowacji wykazali, że w pewnych warunkach mali producenci
rolni są włączani do systemów zaopatrzenia dużych firm przetwórstwa spożywczego
oraz sieci super- i hipermarketów (Dries et al. 2009). W wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej zarówno detaliści, jak i przetwórcy zapewniają programy wsparcia także
dla drobnych dostawców (Reardon i Swinnen 2004).
Jak pokazują przeprowadzone badania, zmiany zachodzące w łańcuchach żywnościowych mogą wpływać zarówno w sposób negatywny, jak i pozytywny na drobne
gospodarstwa rolne. Aby odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki wpływają na pozycję gospodarstw rolnych – ich integrację lub wykluczanie z nowoczesnych rynków –
w drugiej części pracy omówione zostaną zagadnienia teoretyczne.
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Czynniki wpływające na pozycję drobnych gospodarstw
rolnych we współczesnych łańcuchach żywnościowych
– podejście teoretyczne
Badania wyjaśniające wpływ przemian we współczesnych łańcuchach żywnościowych
na sytuację drobnych gospodarstw rolnych odnoszą się do szeregu teorii ekonomicznych. Omówienie tych podejść można znaleźć w artykule Jana Fałkowskiego i Dominiki
Milczarek-Andrzejewskiej. Za jeden z ważnych czynników wpływających na wykluczenie drobnych producentów rolnych z nowoczesnych rynków żywnościowych bądź
włączenie ich do tych rynków autorzy uznali siłę przetargową (Fałkowski i Milczarek-Andrzejewska 2011). Niniejsza część pracy, po krótkiej prezentacji podejść teoretycznych dotyczących integracji i wykluczania drobnych producentów rolnych, koncentrować się będzie na zagadnieniu siły przetargowej w łańcuchach żywnościowych.

Integracja a wykluczanie drobnych gospodarstw rolnych
we współczesnych łańcuchach żywnościowych
W dyskusji na temat czynników wpływających na wykluczanie drobnych producentów
rolnych najczęściej zwraca się uwagę na wysokość kosztów transakcyjnych, konieczność dokonywania znacznych inwestycji w celu dostosowania produkcji do rosnących
wymogów jakościowych i ilościowych oraz potrzebę uzyskania większej pomocy
przez drobnych rolników (np. Csaki i Forgacs 2007). Teoria ekonomii dostarcza licznych argumentów wspierających te analizy. Można też jednak wskazać argumenty
teoretyczne przemawiające przeciwko wykluczaniu drobnych producentów rolnych
(Fałkowski i Milczarek-Andrzejewska 2011) i w ten sposób wyjaśnić przedstawiane we
wcześniejszej części pracy przykłady pozytywnego wpływu przemian w łańcuchach
żywnościowych na sytuację drobnych rolników.
Czynniki wpływające na integrację lub wykluczanie drobnych producentów rolnych
w nowoczesnych łańcuchach żywnościowych mogą być analizowane przede wszystkim
w obrębie następujących teorii ekonomicznych: teorii organizacji rynku; teorii kosztów transakcyjnych i teorii kontraktu; a także teorii przedsiębiorstwa i teorii agencji8.
Teoria organizacji rynku (ang. industrial organisation) dostarcza argumentów
związanych ze strukturą rynku. Zmiany w strukturze rynku – przemiana struktury
agrarnej, postępująca konsolidacja przemysłu przetwórczego czy wzrost udziału
w sektorze handlowym sieci super- i hipermarketów – mogą prowadzić do sytuacji,
w której warunki kontraktu zawieranego przez gospodarstwa rolne z przetwórniami
lub dużymi sieciami detalicznymi będą narzucane przez tę drugą stronę. Rolnicy
nie osiągną wówczas wystarczających zysków pozwalających im na funkcjonowanie
na rynku. Z drugiej jednak strony, w sytuacji znacznego rozdrobnienia gospodarstw
rolnych i braku alternatywy pozyskiwania surowca z innych źródeł przemysł przetwórczy i sieci detaliczne będą zmuszone do zakupu surowca od drobnych rolników
(Fałkowski i Milczarek-Andrzejewska 2011).
8

Szerzej na ten temat w pracy: Fałkowski i Milczarek-Andrzejewska (2011).
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Teoria kosztów transakcyjnych i teoria kontraktu tłumaczy, że wysokie koszty transakcyjne zakupu surowca od wielu drobnych gospodarstw spowodują, że firmy przemysłu przetwórczego i sektora detalicznego preferować będą większych producentów.
Ze względu na wysokie koszty transakcyjne drobne gospodarstwa mogą mieć również
gorszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania niezbędnych do modernizacji
produkcji. Dodatkowo koszty transakcyjne wynikające ze specyfiki zasobów w sektorze
rolno-spożywczym mogą powodować odchodzenie od transakcji rynkowych na rzecz
ściślejszej współpracy pionowej (Hobbes i Young 2001), co wpłynie na strukturę rynku.
W teorii przedsiębiorstwa można znaleźć argumenty odnoszące się do korzyści
skali. Gdy ze względu na niedoskonałości rynku kapitałowego producenci rolni mają
problemy z pozyskiwaniem funduszy na inwestycje, ważną rolę odgrywają programy
wsparcia oferowane przez sektor przemysłu przetwórczego. Drobne gospodarstwa
rolne potrzebują większego wsparcia w przeliczeniu na jednostkę produktu, co może
być przyczyną preferowania dużych gospodarstw (Csaki i Forgacs 2007).
Teoria agencji9 wskazuje z kolei na możliwą przewagę drobnych gospodarstw
rolnych w pracochłonnej produkcji, np. żywności ekologicznej. Jeśli gospodarstwa te
będą się opierać na pracy własnej, a nie jak duże gospodarstwa głównie na pracy najemnej, ich przewaga wynikać będzie z niższych kosztów związanych z monitoringiem
pracowników. Wówczas sieci detaliczne i przemysł przetwórstwa mogą preferować
takich drobnych producentów ze względu na niższe koszty i wyższą jakość produktów
(Fałkowski i Milczarek-Andrzejewska 2011).
Ważne argumenty teoretyczne dotyczące integracji bądź wykluczania drobnych
gospodarstw rolnych we współczesnych łańcuchach żywnościowych wiążą się z kwestią
asymetrii siły przetargowej. W literaturze ekonomicznej siła przetargowa i jej źródła
analizowane są różnorodnie w zależności od rodzaju i poziomu prowadzonych badań
oraz od koncepcji, z jakiej wywodzą się badania. W kolejnej części pracy podjęto próbę
usystematyzowania tych podejść.

Siła przetargowa i jej źródła we współczesnych łańcuchach
żywnościowych
Zagadnienie siły przetargowej (ang. bargaining power)10 w ekonomii najczęściej podejmuje się w badaniach z dziedziny organizacji rynku, zarządzania oraz rynku pracy11.
Kwestie siły i władzy porusza się także w badaniach z zakresu nowej ekonomii politycznej i nowej ekonomii instytucjonalnej. W zależności od podejmowanego tematu
i zakresu analiz autorzy wykorzystują specyficzne dla danego obszaru badań definicje.
9

10

11

O relacji agencji mówimy, gdy jedna ze stron transakcji zależy od działania drugiej strony
i dodatkowo ich cele są różne. Przykładem może być relacja między właścicielem gospodarstwa
a pracownikiem najemnym (Fałkowski i Milczarek-Andrzejewska 2011).
W języku angielskim używany jest termin power. Polskie tłumaczenie tego terminu to „siła”
lub „władza”, ale warto zauważyć, że w języku polskim pojęcie „władza” jest z nich dwóch nieco
szersze (por.: Dubisz 2003). W artykule będzie używane pojęcie „siła”, do którego najczęściej
odnoszą się ekonomiści.
Analizę koncepcji wywodzących się z innych nauk społecznych można znaleźć w pracy: Belaya
i in. (2009).
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W teorii organizacji rynku stosuje się najczęściej pojęcia siły rynkowej (ang. market
power) i siły monopolistycznej (ang. monopoly power), które odnoszą się do struktury
rynku. Siła rynkowa jest definiowana jako zdolność do ustalania cen „ponad poziom
konkurencyjny” (McConnell i Brue 2005). Podobnie rozumiana jest siła monopolistyczna, która pojawia się, gdy struktura rynku odbiega od stanu konkurencji doskonałej (Begg i in. 1993, t. 1).
W badaniach dotyczących konkurencyjności przedsiębiorstw i marketingu autorzy
odnoszą się do siły definiowanej jako zdolność poszczególnych stron kontraktu do
oddziaływania na partnera rynkowego w celu zwiększenia korzyści płynących z zawieranej umowy (Baran 2009). W teorii zarządzania często przytaczane są prace Michaela
E. Portera, według którego siła przetargowa pozwala przedsiębiorstwu wpływać na
poziom cen produktów sprzedawanych i/lub nabywanych oraz na poziom jakości
produktów (np. Porter 1992, 2008).
Jednym z ważnych tematów badań dotyczących rynku pracy jest wpływ związków zawodowych na poziom płac i bezrobocia, przy czym siłę przetargową definiuje
się tu jako zdolność jednej grupy do pomyślnego wykorzystania środków przymusu
w celu skłonienia innej grupy do przyjęcia zaproponowanych warunków (Martin 2002).
Szczególnie w tym obszarze badań pojęcie siły przetargowej jest często odnoszone do
teorii grup interesu, które Mancur Olson określał jako zbiór jednostek o wspólnym
interesie (Olson 1965). Według tej teorii, grupy interesu jako aktywni uczestnicy
procesu politycznego wywierają presję na rząd12.
„Siła” i „władza” należą do ważnych pojęć używanych w nowej ekonomii politycznej
i instytucjonalnej. W obu tych dziedzinach zakłada się, że „siła ekonomiczna aktorów
gospodarczych jest źródłem realnej władzy, tak w ramach samego systemu gospodarczego, jak i w relacji z podmiotami nieekonomicznymi”, a „kontrola nad zasobami daje
władzę nie tylko ekonomiczną, ale i polityczną” (Wilkin 2004, s. 13–14).
Ze względu na szeroki zakres pojęcia i specyficzne dla danego obszaru badań
znaczenie w różny sposób wyodrębniane są także źródła siły przetargowej. Na przykład, Radosław Baran wyróżnił dwie podstawowe koncepcje odnoszące się do siły
przetargowej przedsiębiorstwa: rynkową i psychologiczną. Pierwsza z nich wywodzi
się z teorii organizacji rynku oraz badań rynku pracy, druga natomiast – z psychologii
społecznej, skąd została przeniesiona do literatury dotyczącej zarządzania strategicznego (Baran 2009).
W koncepcji rynkowej siła przetargowa przedsiębiorstwa wynika z wpływu czynników rynkowych, w tym przede wszystkim struktury rynku (Baran 2009). W koncepcji psychologicznej zwraca się uwagę na różne źródła siły (władzy). Według jednego
z podziałów, całkowita siła przedsiębiorstwa może być kombinacją pięciu rodzajów
siły w zależności od źródła pochodzenia: siły wymuszania (ang. coercive power), siły
nagradzania (ang. reward power), siły eksperckiej (ang. expert power), siły z mocy prawa
(ang. legitimate power) i siły odniesienia (ang. referent power)13 (French i Raven 1959).
12
13

Porównaj np. pracę: Milczarek-Andrzejewska i Tłaczała (2012).
Siła wymuszania umożliwia jednostce lub grupie karanie innych. Siła nagradzania zależy
od możliwości tego, kto ma władzę, oferowania nagród innym. Siła ekspercka wywodzi się
z posiadanych umiejętności lub specyficznej wiedzy. Siła prawna wynika z prawa posiadania
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Niektórzy autorzy podjęli próbę systematyzacji wymienionych źródeł władzy. Jedną
z klasyfikacji zaproponowali Michael Etgar, Ernest Cadotte i Larry Robinson, którzy
podzielili źródła siły na ekonomiczne (nagroda i przymus) i nieekonomiczne (siła
ekspercka, referencyjna i prawna) (Etgar i in. 1978).
Analiza źródeł siły jest też ważnym tematem poruszanym w badaniach dotyczących grup interesu. Gary Becker, analizując źródła siły grup interesu, zajmował się
wielkością presji wywieranej na rząd. Według niego, funkcja produkcji nacisku (ang.
production of pressure) opisująca to zjawisko zależy od całkowitych środków grupy.
Wzrost liczebności grupy oznacza zwiększenie środków przeznaczonych na aktywność
polityczną, ale również wzrost kosztów funkcjonowania grupy (Becker 1983). W innych
pracach podkreśla się, że grupy interesu, aby działać efektywnie, muszą posiadać
dodatkowo (obok zasobów finansowych) odpowiednie zasoby kapitału ludzkiego (takie
jak umiejętności wpływania na sferę polityki) oraz zasoby kapitału społecznego (takie
jak silne więzi, które mogą być wykorzystane podczas demonstracji i działalności
lobbingowej) (WDR 2008).
Na siłę grup społecznych zwracają uwagę także Daron Acemoglu i James Robinson,
którzy w swoich pracach pokazują relacje między siłą polityczną, instytucjami ekonomicznymi a rozwojem gospodarczym (Acemoglu i Robinson 2006a). Autorzy dzielą siłę
polityczną na dwa rodzaje: de jure (określoną przez instytucje polityczne14) i de facto
(wynikającą z możliwości danej grupy do użycia siły wobec innych grup). To właśnie
siła polityczna de facto determinuje politykę gospodarczą. Siła ta wynika z kolei
z posiadanych przez daną grupę zasobów, ale zasoby te rozumiane są szerzej i oprócz
zasobów materialnych obejmują także umiejętność rozwiązywania problemów związanych z działaniem zbiorowym (w tym podjęciem strajków) (Acemoglu i Robinson
2008). Autorzy podkreślają też kwestię konfliktu interesów różnych grup w społeczeństwie, dotyczących kształtu instytucji ekonomicznych, które decydują o korzyściach
ekonomicznych. Podkreślają, że siła polityczna de facto będzie decydować o wyniku
takich konfliktów (Acemoglu i Robinson 2006b).
Badania związane z teorią demokracji Acemoglu i Robinson poszerzają o analizę
systemu wyborczego oraz motywacji wyborców (np. Acemoglu i Robinson 2006a)15.
W teorii demokracji proces podejmowania decyzji w sferze polityki gospodarczej
rozumiany jest jako interakcja między głosującymi a politykami. Politykę rolną można
więc traktować jako wynik przetargu politycznego dotyczącego dystrybucji bogactwa
między grupami społecznymi związanymi i niezwiązanymi z rolnictwem. Na kształt
polityki ma wpływ m.in. liczba wyborców o określonych preferencjach (Swinnen

14

15

wpływu i zobowiązania do akceptacji tego wpływu. Siła odniesienia zależy natomiast od
umiejętności przyciągania innych podmiotów i wiąże się z charyzmą i umiejętnościami
interpersonalnymi (French i Raven 1959).
Instytucje polityczne, podobnie do instytucji ekonomicznych, kształtują ograniczenia i bodźce
dla głównych aktorów społecznych w sferze politycznej. Przykłady instytucji politycznych
obejmują np. zasięg demokratyzacji czy rodzaj systemu wyborczego (Acemoglu i Robinson
2006b).
W literaturze polskiej szeroki opis ekonomicznej teorii demokracji Anthony’ego Downsa
można znaleźć w pracy: Michalak (2011), a dyskusję dotyczącą rozwoju teorii demokracji – np.
w pracy: Ansolabehere (2006).
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1994). Dlatego preferencyjna polityka państwa wobec drobnych gospodarstw może być
prowadzona w krajach charakteryzujących się dużym udziałem ludności zatrudnionej
w rolnictwie i rozdrobnionym rolnictwem16. Silne wsparcie dla rolników istnieje jednak
także w krajach rozwiniętych charakteryzujących się niskim udziałem zatrudnionych
w rolnictwie. Jak pokazuje Johan Swinnen, wraz ze spadkiem liczby rolników w relacji
do zatrudnionych w przemyśle maleje ich znaczenie podczas wyborów, ale wspieranie rolników staje się relatywnie tańsze, ponieważ wraz ze wzrostem zatrudnienia
w innych działach gospodarki łatwiej jest (również pod względem politycznym) pobierać podatki na subsydiowanie rolnictwa (Swinnen 1994). Siła polityczna zależy więc
także od rozkładu preferencji wyborców.
W pracy stawiana jest teza, że siła przetargowa17 zależy zarówno od posiadanych
zasobów ekonomicznych, jak i możliwości wpływania na sferę polityczną. W dużym
uproszczeniu można przyjąć, że na siłę przetargową składa się siła ekonomiczna oraz
siła polityczna18. W analizie siły ekonomicznej wykorzystane zostaną argumenty teoretyczne z zakresu teorii organizacji rynku i kosztów transakcyjnych. Wśród czynników
rynkowych wpływających na siłę przetargową podmiotów w łańcuchu żywnościowym
opisane zostaną: struktura rynku, wielkość posiadanych zasobów ekonomicznych
i zasięg współpracy. Z kolei za najważniejsze czynniki polityczne wpływające na siłę
przetargową podmiotów w łańcuchu żywnościowym można uznać: rozkład preferencji
wyborców w danym społeczeństwie oraz wpływ organizacji rolniczych jako ważnych
grup interesu. Analiza odnosić się będzie do argumentów teorii demokracji i teorii
grup interesu.

Źródła siły przetargowej drobnych rolników w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej
Wiele prac pokazuje, że siła przetargowa rolników jest znacznie słabsza od siły przetargowej podmiotów na poziomie przetwórstwa oraz handlu detalicznego. A jeśli istnieje
znaczna nierównowaga sił, renta ekonomiczna powstająca w wyniku wytworzenia oraz
sprzedaży produktów rolnych może zostać przechwycona przez podmioty działające
w dolnych segmentach łańcucha (czyli na poziomie przetwórstwa i handlu detalicznego). W konsekwencji może prowadzić to do wykluczania drobnych producentów
z rynku, wzrostu produkcji na własne potrzeby oraz zwiększania zasięgu ubóstwa
(Fałkowski i Milczarek-Andrzejewska 2011).
16
17

18

Porównaj także pracę: Fałkowski i Milczarek (2008).
W pracy używana będzie definicja zaproponowana w „Słowniku ekonomii”, według której
siła przetargowa to „zdolność uzyskania dużej części możliwych łącznych korzyści, które
osiąga się z tytułu zawarcia umowy (porozumienia)” (Black 2008, s. 435), z tym że jako
„umowa” i „porozumienie” rozumiany będzie zarówno kontrakt podpisywany np. przez
rolnika z zakładem przetwórczym, jak i porozumienie rolników z rządem w sprawie przyjęcia
określonych rozwiązań legislacyjnych.
Nie można oczywiście zapomnieć o powiązaniu tych dwóch elementów. Jak pokazują Acemoglu
i Robinson (choć nie odnoszą się bezpośrednio do pojęcia siły ekonomicznej), zasoby
ekonomiczne wpływają na siłę polityczną de facto (Acemoglu i Robinson 2006b).
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Wzmianki o sile przetargowej podmiotów w łańcuchu żywnościowym można znaleźć
w wielu pracach empirycznych (np. Wilkin i in. 2007a). Prace te jednak koncentrują
się na innych zagadnieniach i kwestia siły przetargowej jest przedstawiana jedynie
pobieżnie. Celem tego rozdziału jest więc pogłębienie problematyki siły przetargowej
w analizie zmian w łańcuchach żywnościowych. W pierwszej części zostaną przedstawione źródła siły ekonomicznej, w drugiej natomiast – siły politycznej podmiotów
w łańcuchu żywnościowym.
Jednym z najczęściej w literaturze przedstawianych czynników wpływających na
siłę przetargową podmiotów w łańcuchu żywnościowym jest struktura rynku. Duże
rozdrobnienie gospodarstw rolnych i postępująca konsolidacja przemysłu przetwórczego oraz rosnące znaczenie sieci super- i hipermarketów powodują, że warunki umów
zawieranych przez drobne gospodarstwa rolne z przetwórniami lub dużymi sieciami
detalicznymi są często narzucane przez tę drugą stronę. Rolnicy nie są wówczas
w stanie realizować wystarczających zysków pozwalających na funkcjonowanie na
rynku (Goraj 2005, Józwiak 2008). Potwierdzają to m.in. badania polskiego sektora
mleczarskiego (np. Seremak-Bulge 2005). Jak pokazują wyniki tych badań, pozycja
rolników oraz relacje między uczestnikami w kanale dystrybucji mleka surowego
zależą od dostosowania rozmieszczenia i stopnia zróżnicowania koncentracji produkcji
mleka i zakładów przetwórczych. „Na przeważającym obszarze kraju siła ekonomiczna
mleczarni rozwijających się i szybko dostosowujących się do funkcjonowania w mocno
konkurencyjnym środowisku stała się siłą sprawczą procesu koncentracji w produkcji
mleka (zwłaszcza w województwie podlaskim oraz północnych powiatach województwa mazowieckiego)” (Seremak-Bulge 2005, s. 151). Z kolei badania dotyczące relacji
między producentami jabłek a ich odbiorcami ujawniły, że duże sieci detaliczne oprócz
wysokich wymogów dotyczących jakości i ilości dostaw oczekiwały także pokrywania
kosztów promocji i sprzedaży (Wilkin i in. 2007a).
Struktura produkcji rolnej może jednak powodować, że siła przetargowa gospodarstw rolnych jest większa niż się powszechnie zakłada. W wielu krajach Europy
Środkowej i Wschodniej rolnictwo pozostaje bardzo rozdrobnione i dlatego w tych
krajach często mówi się o „rynku producentów”. Wyeliminowanie drobnych gospodarstw przez przemysł przetwórczy i sektor handlu detalicznego oznaczałoby utratę
możliwości pozyskiwania surowca (Reardon i Swinnen 2004, Fałkowski i Milczarek-Andrzejewska 2011).
Kolejnym czynnikiem wpływającym na siłę przetargową podmiotów w łańcuchu
żywnościowym jest wielkość posiadanych zasobów i możliwość dostosowania ich
do zmieniających się warunków rynkowych. Uczestnictwo w nowoczesnych rynkach
żywnościowych zależy często od inwestycji w nowe technologie i specjalistyczne
urządzenia, takie jak np. zbiorniki chłodzące na mleko, hale udojowe itp. (Malak-Rawlikowska i in. 2007). Problemy drobnych gospodarstw w dostępie do środków finansowych i w związku z tym brak modernizacji produkcji prowadzą więc do
marginalizacji takich gospodarstw. Z powyższymi argumentami wiąże się też kwestia
kosztów transakcyjnych. Banki, dążąc do minimalizacji kosztów transakcyjnych przy
udzielaniu kredytów (takich jak koszty obsługi kredytu i koszty dochodzenia prawa
w przypadku braku spłaty kredytu), preferują większe gospodarstwa (Fałkowski
i Milczarek-Andrzejewska 2011). Dodatkowo producenci samodzielnie organizujący
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sprzedaż własnych produktów (w tym poszukujący odbiorców na dużym terenie)
ponoszą wysokie koszty sprzedaży. Warto więc zwrócić uwagę na takie elementy, jak
wysokość kosztów logistycznych, ale i pewność otrzymania zapłaty oraz dotrzymywanie terminów płatności (Csaki i Forgacs 2007, Morkis i in. 2010).
Z powyższymi argumentami wiąże się kwestia wpływu współpracy na siłę przetargową. Współpraca może bowiem zwiększać siłę przetargową producentów rolnych
poprzez wpływ na strukturę rynku (w przypadku tworzenia formalnych grup producenckich), wielkość zasobów ekonomicznych (dzięki wspólnym inwestycjom lub
wspólnemu korzystaniu z zasobów, takich jak maszyny rolnicze) oraz zmniejszanie
kosztów transakcyjnych (np. przez wspólne wykorzystanie środków transportu).
Badania dotyczące rynku owoców (jabłek) w Polsce pokazały, że udział w grupie
producenckiej dał możliwość przeprowadzenia inwestycji (np. w maszyny sortujące
i pakujące owoce). Ponadto, w opinii badanych rolników, pozwolił na zwiększenie
siły przetargowej wobec dużych nabywców, takich jak sieci super- i hipermarketów.
Usługi dostępne dla członków grupy producenckiej obejmowały wspólny marketing
produktów, wspólny zakup środków produkcji (co pozwalało na obniżenie ceny),
uzyskanie kredytu inwestycyjnego oraz usługi prawne (Wilkin i in. 2007a). Podobne
argumenty wskazano w badaniach rynku owoców i warzyw w Czechach, gdzie producenci zrzeszeni w grupach producenckich przeprowadzili znacznie większe inwestycje niż inni producenci (Dries i in. 2007). Także współpraca nieformalna (taka
jak wspólne korzystanie z maszyn rolniczych) może być uważana za substytut czynników produkcji (ziemi i kapitału). Jak jednak wskazują badania przeprowadzane
w Polsce, tradycyjne formy współpracy charakteryzujące drobnych rolników pomagają im jedynie w przetrwaniu. Tylko bardziej zaawansowane formy współpracy – jak
uczestnictwo w grupach producenckich – stanowią strategię rozwojową (Milczarek-Andrzejewska i in. 2011).
Warto zaznaczyć, że stopień organizacji rolników w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest raczej niski. Autorzy podkreślają zarówno słabość branżowych organizacji samorządowych, jak i brak współpracy w zakresie organizacji sprzedaży (Morkis
i in. 2010). Częściowe wyjaśnienie tego zjawiska odnosi się do negatywnych doświadczeń z okresu rolnictwa kolektywnego w okresie komunistycznym (Csaki i Forgacs
2007). Inne badania wskazują dodatkowo na czynniki rynkowe, takie jak np. znaczna
zmienność cen produktów rolnych (Chlebicka i in. 2009).
Obok czynników rynkowych określających siłę ekonomiczną drobnych gospodarstw
we współczesnych łańcuchach żywnościowych warto wziąć pod uwagę czynniki polityczne. Chociaż kwestia siły politycznej nie jest uwypuklana w badaniach dotyczących
zmian w łańcuchu żywnościowym, można przedstawić kilka argumentów związanych
z rozkładem preferencji wyborców w danym społeczeństwie oraz wpływem organizacji
rolniczych jako ważnych grup interesu.
Jak już wspomniano, preferencyjna polityka państwa wobec drobnych gospodarstw
prowadzona będzie w krajach o dużym udziale ludności zatrudnionej w rolnictwie
i rozdrobnionym rolnictwie. I rzeczywiście, wielu autorów zwraca uwagę na preferowanie w polityce rolnej w Polsce gospodarstw indywidualnych, w tym szczególnie
gospodarstw drobnych obszarowo, poprzez system dopłat bezpośrednich, system
ubezpieczeń społecznych oraz politykę podatkową (np. Dzun i Józwiak 2009). Z drugiej
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jednak strony, odsetek pracujących w rolnictwie w Polsce systematycznie maleje19.
A jak wskazuje Olson, spadek liczby rolników zwiększa ich zdolność do politycznego
organizowania się i w związku z tym do uzyskiwania ochrony (Olson 1990). Potwierdza
to Jerzy Wilkin, pisząc, że w krajach wysoko rozwiniętych (gdzie udział zatrudnienia w rolnictwie wynosi od 1 do 5% pracujących) rolnicy są dobrze zorganizowaną
i niezwykle skuteczną grupą interesów (Wilkin 2009).
W Polsce w ostatnich latach także podjęto kilka inicjatyw politycznych dotyczących
regulacji łańcucha żywnościowego. Jednym z przykładów może być uchwalona w 2007
roku ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych20. Zgodnie z tą ustawą, utworzenie sklepu o powierzchni sprzedaży powyżej
400 m2 wymagało zezwolenia rady gminy, a powyżej 2 tys. m2 – zezwolenia rady gminy
i sejmiku wojewódzkiego. Ze względu na niekonstytucyjne zapisy ustawa została
uchylona w 2008 roku przez Trybunał Konstytucyjny21. W 2009 roku Krajowa Rada Izb
Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o rozważenie
możliwości wprowadzenia obowiązku zamieszczania przez producentów na opakowaniach artykułów rolno-spożywczych cen sugerowanych22. Na początku 2010 roku
rozpoczął prace Międzyresortowy Zespół do spraw Zwiększenia Przejrzystości Rynku
Artykułów Rolno-Spożywczych i Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego.
Jego zadania obejmują m.in.: 1) przegląd i ocenę praktyk handlowych w łańcuchu
żywnościowym, 2) przegląd i ocenę regulacji prawnych oraz przygotowanie zaleceń
w zakresie ewentualnych zmian przepisów prawa w celu zwiększenia przejrzystości
rynku artykułów rolno-spożywczych i poprawy efektywności funkcjonowania łańcucha żywnościowego oraz wyeliminowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu łańcucha żywnościowego, 3) opracowanie koncepcji ciągłego monitorowania wysokości cen
i marż oraz przekazywania konsumentom informacji w tym zakresie, 4) opracowanie
koncepcji utworzenia platformy porozumienia i przygotowania kodeksu dobrych praktyk handlowych w handlu żywnością23.
Przykłady te wskazują, że przemiany w łańcuchach żywnościowych i ich wpływ
na drobnych producentów rolnych są jednym z ważnych tematów dyskutowanych
zarówno na forum akademickim, jak i politycznym. Zagadnienie siły politycznej i jej
źródeł w łańcuchach żywnościowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wymaga
jednak dalszych badań empirycznych.

19

20
21

22

23

Według danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), udział pracujących
w rolnictwie zmniejszył się z około 19% w 2000 roku do około 13% w 2009 roku (Frenkel 2010).
Ustawa z 11 maja 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 127, poz. 880).
W uzasadnieniu wyroku sędziowie TK stwierdzili, że ustawa nie chroni wartości konsty
tucyjnych, stanowi natomiast dodatkową barierę biurokratyczną.
Zdaniem przedstawicieli KRIR, wprowadzenie cen sugerowanych na artykuły rolno-spożywcze
wpłynęłoby na stabilizację sprzedaży w sieciach handlowych i zapobiegło wymuszaniu na
zakładach przetwórczych nieuzasadnionego obniżania cen skupu surowca oferowanego przez
rolników (Zenon Bistram, członek zarządu KRIR, Farmer.pl 22 czerwca 2009).
Informacje pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.
minrol.gov.pl).
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Podsumowanie i zalecenia dla polityki państwa
Jak pokazują badania teoretyczne i empiryczne, zmiany zachodzące w ostatnim okresie w łańcuchach żywnościowych miały zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ
na sytuację drobnych gospodarstw rolnych. Wynikało to z wielu czynników, takich jak
struktura produkcji rolnej, wysokość kosztów transakcyjnych, warunki modernizacji
gospodarstw i in.
W pracy zwrócono dodatkowo uwagę na kwestię siły przetargowej drobnych
gospodarstw i podjęto próbę analizy siły przetargowej we współczesnych łańcuchach
żywnościowych z uwzględnieniem czynników ekonomicznych (takich jak struktura
rynku) i politycznych (takich jak wpływ grup interesu). Warto na koniec podkreślić,
że także polityka państwa może kształtować siłę przetargową drobnych gospodarstw
rolnych.
Wśród głównych rozwiązań wzmacniających pozycję drobnych gospodarstw w łańcuchu żywnościowym należy wymienić zwiększanie dostępu do usług finansowych i innego
rodzaju działania nakierowane na wspieranie inwestycji w gospodarstwach. Ważnym
działaniem jest również wspieranie tworzenia grup producenckich oraz innych organizacji reprezentujących interesy rolników. Współpraca drobnych producentów może
mieć kluczowe znaczenie dla poprawy ich dostępu do nowoczesnych kanałów dystrybucji. Ważne są także narzędzia służące zmniejszaniu kosztów transakcyjnych (np. przez
zmniejszenie kosztów transportu i dostępu do informacji).
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Drobne gospodarstwa rolne na wiejskich obszarach
Natura 2000
Small farms in the Nature 2000 rural areas
Barbara Perepeczko
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa
Streszczenie. Polska posiada wiele cennych przyrodniczo obszarów, co nakłada na
nas obowiązek ich ochrony. Obszary chronione stanowią 32,3% powierzchni kraju.
Najnowszą formą ochrony jest Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 – obejmuje ona
aż 21% obszaru Polski. Na terenach objętych tym programem zabrania się podejmowania działań mogących znacząco negatywnie wpływać na cele ochrony tego obszaru. Najbliższymi sąsiadami, a często użytkownikami tych chronionych terenów są ich
mieszkańcy oraz rolnicy. Badania porównawcze nad społeczno-gospodarczym rozwojem obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski
przeprowadzono w 2009 r. w 14 gminach znajdujących się na obszarze sieci (tzw. naturowych) i w 5 gminach poza jej zasięgiem (porównawczych). Potwierdzono korelację
postawy proekologicznej z poziomem wykształcenia i stopniem zamożności ankietowanych. Stan środowiska w najbliższym otoczeniu ankietowani rolnicy oceniają jako bardzo dobry lub dobry. Ponadto większość rolników z gmin naturowych ma poczucie wpływu na stan środowiska. Istotne znaczenie ma stosunek do turystyki, która na obszarach
chronionych jest ważnym rodzajem działalności gospodarczej, jednak rolnictwo jest
bliższe respondentom niż turystyka. Opinia o programie Natura 2000 rolników z gmin
naturowych jest bardziej krytyczna niż rolników z gmin porównawczych. Informacje
na temat sieci Natura 2000 respondenci najczęściej czerpią z mediów o zasięgu krajowym. Według kryterium obszarowego, drobne gospodarstwa rolne to te o powierzchni
1–5 ha. Jest ich ok. 1 mln, a połowa z nich produkuje jedynie na samozaopatrzenie.
W tych właśnie gospodarstwach skupia się większość działalności pozarolniczej, m.in.
agroturystyka, przetwórstwo rolno-spożywcze czy rękodzieło. Zbiorowość drobnych
gospodarstw rolnych jest szczególnie dominująca w południowo-wschodnich rejonach
Polski. Drobne gospodarstwa i ich właściciele stanowią najbardziej zróżnicowaną kategorię i pełnią ważną rolę społeczną i przyrodniczą, dając zatrudnienie, wytwarzając
surowce na samozaopatrzenie i drobną sprzedaż oraz dysponując około 1/3 powierzchni
lasów prywatnych i nieużytków. Niewielka powierzchnia tych gospodarstw i ich rozłóg
przyczyniają się do zachowania mozaikowego krajobrazu. Rezygnacja właścicieli drobAdres do korespondencji – Corresponding author: dr Barbara Perepeczko, Instytut Rozwoju Wsi
i Rolnictwa, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: pereb39@gmail.com
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nych gospodarstw z posiadania ziemi mogłaby skutkować zmianą krajobrazu, a wówczas
część użytków ekologicznych uległaby degradacji.
Słowa kluczowe: drobne gospodarstwa rolne, Natura 2000, tereny chronione, ochrona
przyrody
Abstract. Poland has lots of valuable natural areas, which obliges us to protect them.
The protected areas cover 32.3% of our country. The most recent form of protection is
the European Ecological Network NATURA 2000 – it occupies as much as 21% of Poland’s
territory. It is prohibited to take actions that could have a significant adverse effect on the
conservation objectives of these areas. Residents and farmers are often the nearest neighbours and users of these protected areas. Research into the socio-economic development
of rural areas in the region called The Green Lungs of Poland was carried out in 2009 in 14
districts located in the area covered by the NATURA 2000 network and in 5 other (control)
districts. It was confirmed that eco-attitude shows correlation with the level of education
and wealth of the respondents. The surveyed farmers evaluate the condition of their immediate environment as very good or good. Most farmers from the NATURA 2000 districts
also feel that they have an impact on the environment. The approach to tourism is important, as in protected areas it is a significant economic activity, however, the respondents
consider agriculture as more important. Farmers from the NATURA 2000 districts hold
more critical opinions about this programme than farmers from the control districts. The
respondents most often get information about the NATURA 2000 network from domestic
media. According to the area criterion, farms defined as small are those with 1–5 ha. There
are about 1 million of such farms in Poland, and half of these have a subsistence character. Most non-agricultural activities, including agro-tourism, food processing and handicraft, are concentrated on small-sized farms. Such farms are particularly dominant in
the south-eastern part of Poland. Small farms and their owners form the most diversified
category and play a vital social and pro-nature role, providing employment, producing
raw materials for self-supply and minor sales, and having about 1/3 of private forests and
fallow land. Small area of such farms and their expanse contribute to the mosaic landscape. If smallholders withdraw from land ownership, this could lead to changes in the
landscape, and as a result a part of ecological sites would be subject to degradation.
Key words: small farms, Natura 2000, protected areas, nature conservation

Wstęp
Polska jest krajem bogato wyposażonym w cenne przyrodniczo obszary, co nakłada na
nas obowiązek ich ochrony, pielęgnacji i zachowania dla przyszłych pokoleń. Ochrona
przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. Obszary chronione stanowią 32,3% powierzchni
Polski. Najbardziej znane formy ochrony to parki narodowe, których mamy 23, zajmujące 1% powierzchni kraju, następnie parki krajobrazowe (119) oraz liczne rezerwaty
przyrody (średnio 100 w województwie). Największą powierzchnię zajmują obszary
chronionego krajobrazu – 25,2 tys. km2 (GUS 2011).
Najnowszą formą ochrony jest Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000, do której
utworzenia Polska jest zobowiązana jako członek Unii Europejskiej. Obecnie w Polsce
siecią Natura 2000 jest objęta duża część kraju – 21% powierzchni, podczas gdy w Unii
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Europejskiej sieć pokrywa 1/6 terytorium lądowego. Zadaniem sieci jest ochrona
najważniejszych ekosystemów wraz z towarzyszącą im fauną i florą lądową i wodną.
W Polsce sieć Natura 2000 została w przeważającym stopniu wytyczona na terenie
już wcześniej objętym innymi formami ochrony. Na Europejską Sieć Ekologiczną składają się Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO), które zajmują 15,5% powierzchni
naszego kraju. Wyznaczono je w celu ochrony populacji dziko występujących gatunków ptaków, w granicach, gdzie ptaki mają korzystne warunki bytowania. Drugą formą
w ramach Sieci Natura 2000 są Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) na 11%
powierzchni Polski, wyznaczone w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt dla odtworzenia właściwego stanu
ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków. Dwie wyżej
wymienione sieci w sześciu obszarach nakładają się na siebie, a także na wcześniej
chronione tereny.
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, na obszarach Natura 2000 zabrania się
podejmowania działań, które mogą osobno lub w połączeniu z innymi działaniami
znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony takiego obszaru, a zwłaszcza:
– pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt, dla których
ochrony został wyznaczony,
– wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony,
– pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. O obszarach chronionych myśli się także w aspekcie wzmocnienia spójności
ekologicznej Europy dla osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju opartego
na zharmonizowaniu potrzeb rozwoju społecznego i gospodarczego z potrzebami
środowiska.

Postawy proekologiczne mieszkańców wsi na obszarach
chronionych w świetle badań
Najbliższymi i codziennymi sąsiadami, a często użytkownikami chronionych obszarów
są przede wszystkim mieszkańcy wsi, zwłaszcza rolnicy. Zapewnienie ich przychylności,
respektowania przez nich zobowiązań i pewnych ograniczeń, jak również umożliwienie
im czerpania korzyści z tych terenów jest ważnym zadaniem, a zarazem problemem.
Obszary chronione stają się swoistym poligonem badawczym i aplikacyjnym dla
wypracowywania metod współpracy lokalnej i regionalnej oraz form działań o charakterze edukacyjnym, organizacyjnym, a nawet prawnym na rzecz proekologicznych
postaw mieszkańców. Z tych względów do badań nad społeczno-gospodarczym rozwojem obszarów wiejskich objętych siecią Natura 20001 wybrano teren Zielonych Płuc
Polski (ZPP) – bogaty w cenne przyrodniczo zasoby i formy ochrony przyrody, co oznacza, że mieszkańcy mieli wieloletnie doświadczenia obcowania ze skierowanymi do nich
nakazami, zakazami i działaniami o charakterze edukacyjnym. Od 1983 roku w ramach
1

Projekt rozwojowy „Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski” finansowany przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
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ZPP istnieje idea troski o zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych północno-wschodniej Polski, a od 1994 r. rozpoczęto działania praktyczne na
rzecz ekorozwoju, adresowane do władz regionalnych i lokalnych oraz mieszkańców.
Drugą przyczyną takiego wyboru były wnioski, jakie wyprowadził z kilkuletnich
badań na próbie ogólnopolskiej Tadeusz Burger (2005). Stwierdził on, że Polacy mieszkający na wsi oraz na wschodzie kraju charakteryzują się najniższym wskaźnikiem postawy
proekologicznej. Pogłębienie na tym terenie badań ukierunkowanych na tę kategorię
mieszkańców, odbiegającą negatywnie od innych, oraz aktualizację wyników badań po
wprowadzeniu nowej formy ochrony środowiska w ramach szerszego oglądu rozwoju
społeczno-gospodarczego uznano za jeden z celów badawczych projektu rozwojowego.
Badania empiryczne w ramach projektu rozwojowego przeprowadzono wiosną
2009 roku w położonych na terenie Zielonych Płuc Polski 14 gminach, w których
ponad 80% obszaru jest objętych siecią Natura 2000 (w tekście zwanych naturowymi),
i 5 gminach nienależących do sieci (w tekście zwanych porównawczymi). Polska jest
krajem o bardzo zróżnicowanej regionalnie strukturze agrarnej. Teren badań obejmuje
głównie dwa województwa (warmińsko-mazurskie i podlaskie) o lepszej strukturze
agrarnej niż średnia krajowa. W próbie badanych rolników z gmin naturowych jest
zaledwie 14,2% właścicieli ziemi o powierzchni do pięciu hektarów, a 28,4% gospodaruje na powierzchni powyżej 20 ha. Mapa przedstawia dwie kategorie badanych gmin
i ich lokalizację na obszarze Zielonych Płuc Polski (ryc. 1).

gminy naturowe (14)
gminy porównawcze (5)

Źródło: Bołtromiuk (2011, s. 28)

Ryc. 1. Lokalizacja badanych gmin

Problems of Small Agricultural Holdings • No. 1 • 2012

Drobne gospodarstwa rolne na wiejskich obszarach Natura 2000

119

W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego i techniką wywiadu
z mieszkańcami czterech kategorii: rolnikami, przedsiębiorcami, osobami czerpiącymi dochody z turystyki oraz pozostałymi mieszkańcami. Przeprowadzono w sumie
1079 wywiadów, w tym 849 z mieszkańcami gmin naturowych i 230 – gmin porównawczych. Uzyskano bogaty materiał empiryczny dotyczący wiedzy, poglądów, zachowań, a także oczekiwań mieszkańców. W analizie zebranego materiału posłużono
się zagregowanym wskaźnikiem postawy proekologicznej, w którym uwzględniono
trzy elementy składowe: poprawne i pożądane ekologicznie wiadomości oraz uczucia
i poglądy. Uzyskane w trakcie wywiadów odpowiedzi respondentów świadczące o ich
wiedzy (maksymalnie 8 punktów), uczuciach etycznych i estetycznych (maksymalnie
8 pkt.) i poglądach (do 4 pkt.), dotyczące ich samych, najbliższego środowiska i naszej
cywilizacji, rozłożone są od 3 do 20 punktów w kształcie krzywej Gausa. Z badanej
próby wyłoniono trzy podkategorie respondentów według uzyskanej liczby punktów,
przyjmując za niski poziom wskaźnika nie więcej niż 10 punktów, za średni 11–13
punktów, a za wysoki 14–20 punktów. Uzyskane wyniki wskazują na różnice między
dwoma rodzajami gmin, choć nie są one duże. Zaznaczają się większym udziałem
respondentów charakteryzujących się wysokim i średnim wskaźnikiem postawy
proekologicznej wśród mieszkańców z gmin naturowych. Wyliczony wskaźnik
postawy proekologicznej został następnie skorelowany z cechami społeczno-demograficznymi badanych. Wyniki tych analiz dotyczące całej badanej zbiorowości zostały
opublikowane w 2010 roku (Perepeczko 2010). Na potrzeby niniejszego opracowania
z badanej zbiorowości (N = 1079) wyłączono rolników (N = 254), w tym z gmin naturowych (N = 164), a w mniejszym stopniu – tylko dla możliwych zestawień – także
z gmin porównawczych (90), ponieważ nie wszystkie pytania kwestionariusza były
kierowane do dwu badanych zbiorowości ze względu na brak doświadczeń tych ostatnich z siecią Natura 2000.
W analizie zebranego materiału skupiono się na poszukiwaniu odpowiedzi na
następujące pytania: Jaka jest świadomość ekologiczna rolników z gmin naturowych?
Czy można liczyć na to, że ich postawa będzie sprzyjała ochronie przyrody i prowadzeniu działalności zawodowej przyjaznej środowisku? Rolnicy, a także właściciele ziemi
(a ci są w każdej kategorii społeczno-zawodowej) z gmin naturowych oraz ich postawy
wobec natury, opinie, deklaracje i zachowania, a przede wszystkim wskaźnik postawy
stały się przedmiotem analiz.
Wskaźnik postawy proekologicznej różnicuje właścicieli ziemi: najwyższym
charakteryzują się użytkownicy 20 i więcej hektarów, nieco niższym – gospodarujący na 1–2 ha. Wśród czterech kategorii wybranych do badań rolnicy plasują się
wyżej niż mieszkańcy, ale niżej niż czerpiący dochody z turystyki i przedsiębiorcy.
Wysokość wskaźnika określa wyraźnie lepiej tych, którzy pobierają dopłaty rolno-środowiskowe, niż pozostałych badanych. Rolnicze wykształcenie deklaruje 36%
badanych rolników z gmin naturowych i ono w świetle wskaźnika postawy proekologicznej lokuje ich po osobach z wykształceniem humanistycznym, przyrodniczym,
medycznym, a nawet ekonomicznym. Potwierdza się wcześniej stwierdzona przez
T. Burgera (2005) prawidłowość wysokiej korelacji postawy proekologicznej z poziomem wykształcenia i stopniem zamożności. W badanej zbiorowości rolników z gmin
naturowych jest 8,5% osób z wykształceniem wyższym i niepełnym wyższym, ale aż

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych • Nr 1 • 2012

120

Barbara Perepeczko

24,4% – tylko z podstawowym. Dwie środkowe kategorie są identyczne: 32,9% osób
ma przygotowanie zasadnicze i niepełne zasadnicze i taki sam procent osób – średnie
i niepełne średnie.
Stosunek do idei ochrony środowiska na tych terenach wydaje się szczególnie
ważny. Absolutna większość rolników (98,8%) z gmin naturowych uważa, że środowisko przyrodnicze należy chronić: ze względu na troskę o przyszłe pokolenia (72,6%),
zdrowie własne i rodziny (66,2%), fakt, że przyroda jest wartością samą w sobie
(50,6%), a także ze względu na oszczędność (18,9%) i wyczerpywanie się surowców
(15,2%). Autoteliczne odczuwanie i wartościowanie przyrody odróżnia in plus rolników
od pozostałych badanych. Podobnie, więcej rolników (50,7%) jest zdania, że otoczenie
żywych stworzeń opieką jest nakazem religijnym. Przyznanie naturze wartości pozautylitarnej jest ważną moralną oceną związku człowieka z przyrodą (Tyburski 1995).
Pragmatyczna postawa rolników przejawia się w tym, że 73,8% spośród nich opowiada
się za stwierdzeniem, iż polepszanie warunków życia żywym stworzeniom przyczynia
się do polepszenia żyzności gleb i zdrowotności upraw, a 86,6% ujawnia komercyjne
podejście, wskazując, że na pięknym krajobrazie można nieźle zarobić.
Stan środowiska na terenie swojej miejscowości i najbliższego otoczenia rolnicy
oceniają jako dobry i bardzo dobry, choć 1/5 uchyla się od oceny. Gdyby sytuacja
pozwoliła na zmianę miejsca zamieszkania, 84,8% wybrałoby to samo miejsce,
a 13,4% przeniosłoby się do innego, ale najczęściej także do wsi. Tu, na terenie
Zielonych Płuc Polski, szczególnie ich zachwycają lasy i akweny, malownicza i piękna
przyroda, park narodowy, rezerwat, obszar chroniony, czyste powietrze, brak fabryk,
a także zachowania mieszkańców – dbałość o posesje, prawidłowa gospodarka odpadami, dobra gospodarka leśna i rolna. Identyfikacja z miejscem zamieszkania jest
bardzo ważnym warunkiem tożsamości lokalnej i poczucia wspólnoty. Pozytywny
obraz stosunku do przyrody rolników z gmin naturowych podważają odpowiedzi
na temat wycinania przydrożnych drzew. Większość (59,8%) opowiada się za takim
działaniem, tłumacząc to względami bezpieczeństwa ruchu samochodowego, które
najwidoczniej uważają za ważniejsze niż piękno krajobrazu tych terenów i niż
dostarczany przez drzewa tlen. Wątpliwym pocieszeniem jest fakt, że jeszcze więcej
zwolenników wycinania alei przydrożnych jest wśród rolników z gmin porównawczych – aż 72,2%.
Skoro respondenci doceniają urodę miejsca zamieszkania i najbliższych okolic,
a nawet niektórzy pozytywnie oceniają zachowania mieszkańców, to rodzi się pytanie,
jak dalece czują się odpowiedzialni za stan lokalnego środowiska. Na stan środowiska wpływają bowiem jako mieszkańcy i ze względu na wykonywany zawód rolnika.
Odpowiedzi na pytanie o poczucie wpływu własnych codziennych zachowań na stan
środowiska przyrodniczego zawiera poniższe zestawienie (tab. 1).
Jak wynika z zestawienia, większość rolników w gmin naturowych ma poczucie
osobistego wpływu na stan środowiska przyrodniczego. To, jak oceniają wpływ swojej
działalności zawodowej, czyli rolnictwa, na stan środowiska, pokazuje tabela 2.
Odpowiedzi rolników nie odbiegają od poglądów całej badanej zbiorowości z gmin
naturowych, ale rzadziej konstatują oni wpływ rolnictwa na stan środowiska przyrodniczego niż mieszkańcy i rolnicy z gmin porównawczych. Ocenę tego wpływu przez
rolników z gmin naturowych przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 1. Procent odpowiedzi na pytanie: Czy Pana (Pani) codzienne zachowania i działania
wpływają na stan środowiska przyrodniczego (na jego ochronę bądź dewastację)?
Odpowiedź

%

Zdecydowanie tak

18,3

Raczej tak

48,8

Raczej nie

11,6

Zdecydowanie nie

1,8

Trudno powiedzieć

19,5

Tabela 2. Procent odpowiedzi na pytanie: Czy rolnictwo ma wpływ na stan środowiska
przyrodniczego?
Odpowiedź

%

Tak

70,7

Nie

26,8

Trudno powiedzieć

2,4

Tabela 3. Procent odpowiedzi na pytanie: Jaki jest wpływ rolnictwa na stan środowiska
przyrodniczego?
Odpowiedź

%

Tylko pozytywny

13,8

Bardziej pozytywny niż negatywny

33,6

Bardziej negatywny niż pozytywny

20,7

Tylko negatywny
Trudno powiedzieć

1,7
30,2

Wśród rolników z gmin nienależących do sieci Natura 2000 ocena wpływu rolnictwa jest bardziej pozytywna (w sumie 61,5%) i mniej jest osób uchylających się od
odpowiedzi. Interpretacja tych różnic wydaje się oczywista. W gminach naturowych
ograniczenia dotyczące produkcji rolniczej, edukacja rolnośrodowiskowa i doradztwo
bardziej uwrażliwiły producentów na efekty rolnictwa konwencjonalnego, intensywnego, wyspecjalizowanego, zwanego także industrialnym, w postaci zagrożeń dla stanu
środowiska, których na obszarze objętym siecią Natura 2000 jest znacznie mniej. Tak
więc odpowiadają na to pytanie nie tyle z pozycji własnych doświadczeń rolniczych
z obszaru naturowego, ile w świetle wiedzy o możliwych szkodach czynionych przez
rolniczą działalność środowisku, uzyskanej przez nich w trakcie dokształcania.
Turystyka jest w tym regionie ważnym rodzajem działalności gospodarczej i wiąże
się z nią nadzieje na przyszłość. W związku z tym istotny jest stosunek do niej mieszkańców, a szczególnie rolników, ze względu na bardziej przyjazną wobec środowiska
agroturystykę, którą niektórzy z nich się zajmują.
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Stosunek do turystyki rożni dwie zbiorowości rolników z gmin naturowych i porównawczych – o 10% więcej osób wskazuje na jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego wśród mieszkańców gmin mających zapewne mniejsze doświadczenia, czyli
z gmin porównawczych. Wartościowanie, ocena tego wpływu jest zbliżona – około
połowy badanych ocenia wpływ turystyki jako negatywny bądź jako bardziej negatywny
niż pozytywny. Tak więc z porównania oceny wpływu tych dwu rodzajów działalności
gospodarczej – rolnictwa i turystyki – wynika, że rolnictwo jest bliższe rolnikom niż
turystyka, która ściąga tu obcych, a ci, zdaniem respondentów, wprawdzie przysparzają niektórym dochodu, ale szkodzą środowisku. To im przypisują mieszkańcy różne
szkody czynione środowisku naturalnemu, takie jak śmieci w lesie (najczęściej wymieniane, 67,9%), nadmierny hałas i „zakłócanie spokoju faunie”, zanieczyszczanie wód,
łamanie i wycinanie drzew.
Kwaterodawcy to nie jedyni beneficjenci turystyki, bo z usług świadczonych na rzecz
turystów (gastronomia, handel) i ich sprzętu (np. slipowanie, naprawa łodzi) czerpią
korzyści także inni mieszkańcy. Uroda krajobrazu i dobry stan środowiska sprzyjają
pobytowi turystów okresowych i właścicieli tzw. drugich domów, którzy spędzają tu
więcej czasu. Nie tworzy się tu, jak dotąd, turystyka masowa, która bardziej niż agroturystyka może zagrażać środowisku naturalnemu.
Uciążliwości wynikające z objęcia siecią Natura 2000 są właściwie nie większe od
ograniczeń obowiązujących w parkach narodowych i krajobrazowych. Opinia rolników
z gmin naturowych o sieci jest bardziej krytyczna niż rolników z gmin porównawczych,
co jest zrozumiałe, ale w obydwu zbiorowościach ponad 1/3 osób nie ma zdania w tej
kwestii. Znajomość pojęcia „Natura 2000” jest oczywiście większa wśród rolników
z gmin naturowych – 66,5% spotkało się z nim – i, co ważniejsze, mają oni bardziej
właściwe skojarzenia z tym pojęciem niż rolnicy z gmin porównawczych. Aż prawie
połowa kojarzy sieć Natura 2000 z terenem chronionym, 16,2% – z ograniczeniami dla
rozwoju gospodarki, 10,0% – z terenem atrakcyjnym przyrodniczo i 9,2% – z najwyższymi walorami przyrodniczymi Europy, a nawet (7,2%) – ze zrównoważonym rozwojem terenu. Ale są też rolnicy (7,3%) zauważający konsekwencje w postaci konfliktów
społecznych na tle wymogów wynikających z przynależności terenu do sieci Natura
2000. Tych jest więcej (15,9%), gdy pytanie bezpośrednio dotyczy pojawiających się
w okolicy konfliktów, które najczęściej – jak wynika z przytaczanych odpowiedzi – mają
związek ze składowaniem odpadów, lokalizacją dróg i autostrad, rozszerzaniem obszarów chronionych i lokalizacją masztów telefonii komórkowej, a także zajmowaniem
terenów pod budownictwo. Skoro większość orientuje się, czym jest Europejska Sieć
Natura 2000, to warto wiedzieć, jak oceniają jej utworzenie i wytyczenie na terenie
przez nich zamieszkałym i użytkowanym.
Opinie o utworzeniu obszaru chronionego Natura 2000 są rozłożone symetrycznie:
21,3% uważa je za potrzebne, 20,1% – za zbędne, a 58,5% nie ma zdania w tej kwestii.
Najczęściej wymienianym przez rolników źródłem informacji o sieci Natura 2000
są media o zasięgu krajowym (45,0%), inni wskazują na źródła lokalne: gminę, sołtysa,
zebrania (19,3%), a także sąsiadów czy rodzinę (13,8%). Niewielu wskazuje na Internet
(2,8%), prasę lokalną i broszury (2,8%) oraz na ODR lub ARiMR (2,8%). Ocena jest
konsekwencją nie tylko uzyskania informacji, ale także ich konfrontacji z sytuacją
własną lub innych mieszkańców. Opinie mogą pochodzić więc z własnego doświadcze-
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nia, ze słyszenia bądź ze źródeł formalnych, a dotyczyć zarówno bezpośrednio respondenta, jak i społeczności lokalnej.
Wartościowanie wpływu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na lokalną
gospodarkę, lokalną społeczność i osobistą sytuację respondenta – rolnika, w rozdzieleniu ocen na szanse i ograniczenia, przedstawia tabela 4.
Tabela 4. Ocena wpływu sieci Natura 2000 przez respondentów (w %)
Przedmiot wpływu

Ograniczenia

Szanse

Lokalna gospodarka

29,9

11,6

Lokalna społeczność

20,1

20,1

9,1

10,4

Sytuacja własna

Jak widać, inaczej oceniają mieszkańcy wpływ sieci Natura 2000 na gospodarkę,
społeczność lokalną i własną sytuację. Najwięcej rolników dostrzega wpływ na gospodarkę w postaci jej ograniczeń. Uciążliwości i ograniczenia wynikające z objęcia siecią
Natura 2000 dla lokalnej gospodarki są według nich większe od wynikających z niej
szans. W przypadku lokalnej społeczności szanse i ograniczenia rozkładają się równo
i podobnie jak w przypadku własnej sytuacji respondentów. Dla jednych jest szansą,
dla innych ograniczeniem, ale bywa i tak, że badani ambiwalentnie postrzegają wpływ
sieci na własną sytuację. Nasuwa się pytanie, czy możliwa jest renta położenia wynikająca z mieszkania na cennych przyrodniczo obszarach mimo ograniczeń dla działalności gospodarczej? Sądząc z powstawania na tym terenie pensjonatów budowanych zwykle przez osoby z zewnątrz, zapewne dysponujące kapitałem, może to być
opłacalna działalność. Warto dodać, że wśród rolników jest 10% mieszkających tu od
niedawna, a wśród właścicieli ziemi jest ich jeszcze więcej.
Na terenie gminy prawie 30% badanych rolników dostrzega takich mieszkańców,
którzy korzystają z istnienia sieci Natura 2000. Najczęściej wskazują tu właścicieli
ziemi i rolników (30,6%), następnie gospodarstwa agroturystyczne (18,4%), hotele
i restauracje (10,2%) oraz firmy obsługujące turystów (10,2%). Ale badani dostrzegają też podmioty, które tracą – taką opinię podziela 34,8% badanych rolników.
Najczęściej wymieniani są przez nich przedsiębiorcy (40,4%), właściciele gospodarstw (22,8%), firmy budowlane (10,5%), a nawet wszyscy mieszkańcy tych terenów
(8,8%).
Trzeba nadmienić, że badany obszar jest dotknięty sporym bezrobociem, ma słabo
rozwiniętą infrastrukturę techniczną, zwłaszcza komunikacyjną, co utrudnia dojazdy
do pracy poza teren gminy, choć są i tacy, którzy pracują poza terenem gminy, a nawet
powiatu. Trudne warunki materialne uwrażliwiają na problem miejsc pracy nawet
rolników, bo w badanej zbiorowości 60,4% czerpie przeważające dochody z produkcji
rolniczej, 14,6% z pracy najemnej, 9,1% z renty bądź emerytury, a 3,0% z działalności
gospodarczej. Prowadzących działalność gospodarczą jest więcej – 6,1% ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, co oznacza, że część osób łączy dwie sfery działalności zawodowej. Są to najczęściej usługi rolnicze, handel oraz usługi leśne, przeróbka
drewna (tartak), budownictwo, stolarstwo, agroturystyka.
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Zapytani o alternatywne, a w konsekwencji konkurencyjne wobec gospodarczych,
działania na rzecz ochrony środowiska, respondenci jednak w większości opowiadają
się za nimi. Ustosunkowanie się rolników do tej kwestii ilustruje zestawienie w tabeli 5.
Tabela 5. Procent odpowiedzi na pytanie: Czy wiedząc, że zaostrzenie i konsekwentne
egzekwowanie norm ochrony środowiska w Polsce może prowadzić do ograniczenia
produkcji niektórych przedsiębiorstw i w konsekwencji do wzrostu bezrobocia,
uważam, że warto ponieść takie koszty w zamian za czyste środowisko?
Odpowiedź

%

Zdecydowanie warto

12,8

Raczej warto

50,0

Raczej nie warto

9,1

Zdecydowanie nie warto

3,7

Trudno powiedzieć

24,4

Wyrównane są proporcje opowiadających się w sposób zdecydowany za egzekwowaniem norm ochrony środowiska, a nawet ich zaostrzeniem (12,8%) i niezgadzających się
na nie (12,8%). Przypuszczalnie fakt, iż większość rolników podporządkowała się wymogom i ograniczeniom związanym z pobieraniem dopłat rolnośrodowiskowych, które
uzyskują, wpływa na te proekologiczne wybory. Nie jest chyba przypadkiem, że 56,7%
badanych rolników pobiera dopłaty rolnośrodowiskowe, a 62,8% to zwolennicy utrzymania bądź zaostrzenia norm ochrony środowiska nawet kosztem wzrostu bezrobocia.
Świadomość ograniczeń skłania najwyraźniej większość rolników (67,6%) do opowiedzenia się za szczególnymi uprawnieniami i przywilejami, podczas gdy 21,3% jest im
przeciwna, a pozostali nie mają zdania w tej kwestii. Oczekiwania mieszkańców gmin
naturowych w związku z zamieszkaniem na terenie chronionym prezentuje tabela 6.
Tabela 6. Procent odpowiedzi na pytanie: Czy mieszkańcy terenów chronionych powinni
mieć szczególne uprawnienia lub przywileje, a jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź

Mieszkańcy terenów chronionych powinni mieć szczególne uprawnienia
lub przywileje

%

67,6

Rodzaj uprawnienia lub przywileju:
– udział w konsultacjach społecznych

23,3

– udział w referendach

28,7

– dostęp do informacji o stanie środowiska na tych terenach

27,1

– rekompensaty za utracone korzyści

72,1

– pomoc prawna i finansowa w tworzeniu miejsc pracy uwzględniających
ograniczenia

47,3

– edukacja ekologiczna na wyższym poziomie

17,8

– inne

1,2
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Wprawdzie nie są to życzenia o charakterze roszczeń ściśle finansowych, ale jednak
rolnicy proszeni o wskazanie najważniejszego przywileju opowiadają się najczęściej
(54,3%) za rekompensatami z tytułu utraconych korzyści. Wybrane z zaproponowanej kafeterii uprawnienia wskazują na poczucie podmiotowości badanych – chcą mieć
wpływ na dotyczące ich decyzje, a także mają zapotrzebowanie na pomoc prawną
i finansową w znalezieniu swoich szans w sytuacji ograniczeń wynikających z istnienia
przepisów ochrony środowiska.

Drobne gospodarstwa rolne – znaczenie społeczne
i przyrodnicze
Za gospodarstwa drobne uznaję według kryterium obszarowego granicę 1–5 ha,
a według siły ekonomicznej – granicę 2 ESU. Brak kompletnych wyników Powszechnego
Spisu Rolnego z 2010 roku do czasu powstania artykułu nie pozwolił na wykorzystanie aktualnych danych ogólnokrajowych; pozostają dane z poprzednich spisów
i jedyne dane dotyczące udziału małych gospodarstw w 2010 roku (tab. 7). Według
Wojciecha Józwiaka (2003), gospodarstwa małe (2–5 ha) i bardzo małe (1–2 ha)
w latach 1996–2002 ograniczały aktywność rolniczą, co doprowadziło do ich marginalizacji w produkcji towarowej. Tylko znikoma część modernizowała majątek trwały
i inwestowała w produkcję rolniczą i pozarolniczą, a 1/4 zaprzestała produkcji rolnej.
Charakterystyczne jest także upośledzenie pod względem infrastruktury technicznej
tych gospodarstw.
Tabela 7. Udział drobnych gospodarstw rolnych (1–5 ha) w ogólnej liczbie gospodarstw
i zajmowanej przez nie powierzchni użytków rolnych w latach 1996–2010
Udział

1996

2002

2010

% gospodarstw

55,2

58,6

56,0

% UR

16,8

16,8

13,1

Te małe gospodarstwa to jedyna kategoria wielkości, w której udział gospodarstw
ostatnio się zmniejszył. Jest ich około 1 mln i połowa produkuje jedynie na samozaopatrzenie (Zegar 2009). Jak wynika z analiz Józwiaka (2006), gospodarstwa małe
i bardzo małe ograniczały swoją aktywność w rolniczej produkcji towarowej, a niektóre
w ogóle z produkcji rolniczej rezygnowały. Działalność rolnicza stanowiła dla około
10% gospodarstw dominujące lub główne źródło dochodów, a czerpały je najczęściej
z upraw kwiaciarskich, roślin ozdobnych, truskawek, upraw pod osłonami oraz intensywnej produkcji ryb. Według kryterium dochodowego trudno uznać gospodarstwa
drobne za gospodarstwa rolnicze w kategorii profesjonalizacji. Uprzednio, a zapewne
i obecnie, nadwyżki siły roboczej czy np. powierzchni budynków stawały się zasobem wykorzystywanym do działalności pozarolniczej. I to bywa częstą strategią tych
gospodarstw, gdzie brak dochodów z produkcji rolniczej i gdzie zaznacza się bardzo
słaba aktywność inwestycyjna. Następuje dekapitalizacja, a dopłaty do funkcjonowa-
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nia gospodarstwa czerpane są z innych źródeł, bo bardzo niskie dochody z pracy rolniczej zmuszają do uzupełnienia ich dochodami z innej działalności. Większość rolników czerpie dochody z pracy najemnej (są atrakcyjni na rynku pracy ze względu na
ubezpieczenie społeczne) i działalności pozarolniczej oraz rent. W 2007 roku z pracy
najemnej utrzymywało się około 40% właścicieli gospodarstw najmniejszych, z emerytur i rent – 32%, a z działalności pozarolniczej – 14,3%.
Wśród właścicieli gospodarstw o sile ekonomicznej do 2 ESU więcej jest osób
z wykształceniem średnim i wyższym niż wśród właścicieli gospodarstw, które osiągają 2–4 ESU. Wynika to przypuszczalnie z faktu, że zdobywanie zatrudnienia jest
najczęściej uwarunkowane posiadaniem wykształcenia.
W podejmowanej działalności pozarolniczej następuje zagospodarowanie wolnych
zasobów pracy, wykorzystanie nieużytkowanej powierzchni i posiadanych maszyn,
handel wyprodukowanymi w gospodarstwie płodami (zwykle krótki łańcuch od producenta do nabywcy), a także wykorzystanie innych nieprzydatnych do produkcji rolniczej zasobów (tab. 8).
Tabela 8. Rodzaje działalności wśród gospodarstw małych (1–5 ha) i bardzo małych (do
1 ha), prowadzących działalność nierolniczą w 2007 roku, wśród gospodarstw
ogółem (w %%)
Udział gospodarstw

Wyszczególnienie

do 1 ha

1–5 ha

Gospodarstwa ogółem

29,9

40,2

Gospodarstwa z działalnością nierolniczą

20,9

41,4

– działalność usługowa z wykorzystaniem sprzętu
własnego

16,4

41,4

– agroturystyka, wynajem pokoi

16,7

42,9

– przetwórstwo produktów rolnych

6,5

40,5

– przetwarzanie drewna

32,4

37,8

– rękodzieło

24,8

51,4

– akwakultura

15,1

25,9

– wytwarzanie energii odnawialnej

4,5

22,7

– inne rodzaje działalności

24,5

44,2

Rodzaj działalności:

Źródło danych: GUS (2009)

Większość działalności pozarolniczej ma miejsce w gospodarstwach posiadających
do 5 ha użytków rolnych. Jak widać w zestawieniu (tab. 8), w małych gospodarstwach
dominuje działalność agroturystyczna, działalność usługowa z wykorzystaniem
własnego sprzętu, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz rękodzieło.
W wymiarze jednostkowym drobne gospodarstwa są akceptowane, bo wysoki jest
stopień przywiązania do własnego gospodarstwa rolnego i zwykłe ludzkie przywiąza-
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nie do rodzinnych stron. Te drobne gospodarstwa są także asekuracją, dają poczucie
większego bezpieczeństwa w aspekcie warunków życia (własne siedlisko) i wyżywienia,
poczucie samodzielności i niezależności od dyktatu mechanizmów rynkowych, a także
poczucie ciągłości tradycji rodzinnej (o chłopskiej proweniencji) i tożsamości lokalnej.
Sprzyja także identyfikacji z miejscem zamieszkania renesans lokalności, bo świadczy
o odrębności, stanowiąc przeciwwagę procesu unifikacji. Warunkiem jest akceptacja miejsca zamieszkania i respektowanie ograniczeń, a nawet wykorzystanie szans
na dochody wynikające z położenia siedliska na terenie sieci Natura 2000, a przede
wszystkim uświadomienie sobie warunków życia w większym dobrostanie z tytułu
obcowania z naturą. Ten warunek spełniają częściej właśnie osoby zwane nowoosadnikami, mieszkające na terenie objętym siecią Natura 2000 od niedawna, które wybrały
ten teren jako miejsce osiedlenia, świadome walorów środowiskowych, ale i ograniczeń
wynikających z zadań ochronnych. Charakteryzują się wyższym wskaźnikiem postawy
proekologicznej niż osoby od dawna mieszkające na tym terenie.
W niektórych regionach Polski – głównie południowo-wschodnich – zbiorowość
drobnych gospodarstw rolnych dominuje wśród ogółu gospodarstw. W tym makroregionie (województwo świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie i śląskie) udział
gospodarstwa bez produkcji towarowej oraz z bardzo małą sprzedażą, czyli do 7000
PLN rocznie, wynosi 39,9% (Sikorska 2010). Nie są one jednak zamkniętą grupą –
spójną, samoregulującą się całością, a raczej zbiorowością wewnętrznie zróżnicowaną,
czasem podzieloną i nawet skonfliktowaną. Zróżnicowane wykorzystanie terenów
wiejskich i różne na nich rodzaje aktywności ludzi implikują konflikty, bo sposoby
wykorzystania terenu bywają konkurencyjne. Rodzi się więc pytanie: Czy w tej sytuacji
wspólne terytorium może być czynnikiem więziotwórczym na gruncie troski o wspólne
środowisko naturalne?

Podsumowanie
Drobne gospodarstwa i ich właściciele są kategorią najbardziej zróżnicowaną. Ocena
tego zjawiska jest niemożliwa bez przyjęcia określonej koncepcji, modelu rolnictwa.
Jeżeli kryterium oceny uczynimy tylko rozwój gospodarczy i pełnienie przez gospodarstwa rolne funkcji produkcyjnej, to drobne gospodarstwa okażą się balastem skazanym
na likwidację, a nawet nie będzie można ich uznać za gospodarstwa, gdyż nastawione
są przede wszystkim na prosumpcję. Będą raczej traktowane jako siedliska z rozszerzonym obszarem, wiejskie gospodarstwa domowe, które oprócz miejsca zamieszkania są
także podstawą różnych form aktywności – upraw, wytwórczości czy usług. Jeżeli jednak
uwzględnimy fakt, że pod koniec lat 80. XX wieku ochrona środowiska naturalnego
została włączona w dyskurs dotyczący rozwoju, a jeszcze wcześniej zaczęto uwzględniać
podstawowe potrzeby rozwoju społecznego, to obraz i rola tych drobnych gospodarstw
będzie wyglądała inaczej. Uwzględnienie w koncepcji rozwoju zrównoważonego zagadnień związanych z ochroną środowiska i uczynienie z kwestii ekologicznych fundamentu
dla stosunków i zwyczajów społecznych stawia te gospodarstwa w odmiennym świetle.
Te małe gospodarstwa pełnią ważne role społeczne i przyrodnicze, bo dają zatrudnienie, są miejscem wytwarzania surowców na samozaopatrzenie i drobną sprzedaż,

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych • Nr 1 • 2012

128

Barbara Perepeczko

dysponują około 1/3 powierzchni lasów prywatnych i nieużytków. Znaczenie tych
ostatnich dla ochrony i podtrzymania bioróżnorodności jest szczególnie ważne. Są
to śródpolne i śródleśne oczka wodne, starodrzewy, kępy drzew, bagna, torfowiska,
skarpy. Nieduża powierzchnia gospodarstw oraz ich rozłóg przyczyniają się do istnienia mozaikowego krajobrazu. Rezygnacja posiadaczy drobnych gospodarstw z władania nimi zwiększyłaby stan posiadania (lub dysponowania ziemią) innych gospodarstw
rolnych bądź spowodowałaby przeznaczenie jej na cele nierolnicze. Wówczas zmieniłby się krajobraz tych regionów, w których obecnie znajdują się najmniejsze gospodarstwa, a część użytków ekologicznych uległaby degradacji.

Bibliografia
Bołtromiuk A. (2011), Koncepcja, metody i organizacja badań, [w:] A. Bołtromiuk, red.,
Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000. Warszawa,
IRWiR PAN, s. 11–40.
Burger T. (2005), Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego. Warszawa, Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
GUS (2009), Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 roku. Warszawa, Główny Urząd
Statystyczny.
GUS (2011), Obszary wiejskie w Polsce. Studia i analizy statystyczne. Warszawa, Olsztyn, Główny
Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Olsztynie.
Józwiak W. (2003), Ewolucja gospodarstw rolnych w latach 1996–2002. Warszawa, Główny Urząd
Statystyczny.
Józwiak W. (2006), Funkcjonowanie i role społeczne najmniejszych gospodarstw rolnych. Wieś
i Rolnictwo, nr 2.
Perepeczko B. (2010), Postawy i oczekiwania proekologiczne mieszkańców wsi obszarów chronionych. Wieś i Rolnictwo, nr 1.
Sikorska A. (2010), Gospodarstwa bez produkcji towarowej w strukturach indywidualnego rolnictwa. Komunikaty – Raporty – Ekspertyzy, nr 549, Warszawa, IERiGŻ-PIB.
Tyburski W. (1995), Etyka i ekologia. Toruń, Polski Klub Ekologiczny.
Zegar J.S. (2009), Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI
wieku. Warszawa, IERiGŻ-PIB.
Zaakceptowano do druku – Accepted for print: 14.12.2012

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych • Nr 1 • 2012, 129–148
Problems of Small Agricultural Holdings • No. 1 • 2012, 129–148

Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
The role of small farms in the socially sustainable
development of rural areas
Józef Stanisław Zegar
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut
Badawczy w Warszawie
Streszczenie. Problematyka zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich nabiera
znaczenia wraz z postępującym procesem degradacji środowiska naturalnego. Mimo że
koncentracja w rolnictwie zmniejszyła ogólną liczbę gospodarstw, to nie zlikwidowała
drobnych gospodarstw rolnych. Gospodarstwa takie stały się przedmiotem żywego dyskursu środowisk naukowych i politycznych. Kardynalnym warunkiem zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich jest ich żywotność ekonomiczna, społeczna i środowiskowa.
Żywotność wsi jednak wymaga pewnego kapitału społecznego dla zachowania zwyczajów, tradycji, dziedzictwa, usług publicznych i infrastruktury. Niestety, w krajach rozwiniętych obszary wiejskie dotknięte są problemami nadmiernej migracji, starzeniem się
populacji, niskim poziomem wykształcenia i niską wydajnością pracy. Nie ma jednej
ustalonej definicji drobnych gospodarstw rolnych – jednym z kryteriów ich wyróżnienia
jest wielkość produkcji globalnej lub towarowej. Często kryteria drobnego gospodarstwa
spełniane są przez gospodarstwa rodzinne, stanowiące bardzo niejednorodną zbiorowość.
Niejednokrotnie ustępują one przedsiębiorstwom rolnym pod względem wydajności pracy, jednak mają nad nimi przewagę w odniesieniu do produkcji uzyskiwanej z jednostki
powierzchni. Gospodarstwa rodzinne także najlepiej spełniają kryteria zrównoważenia.
Obecnie gospodarstwa rodzinne poddane są ogromnej presji ekonomicznej i politycznej,
a eliminowanie ich pociąga za sobą osłabienie żywotności wsi i małych miast. Dotychczas
polityka krajów rozwiniętych wykazywała brak zainteresowania małymi gospodarstwami, choć obecnie podnosi się kwestię zachowania odpowiedniej liczby tych gospodarstw.
Gospodarstwa rodzinne dostają nową szansę wobec załamywania się paradygmatu rolnictwa industrialnego − energochłonnego i toksycznego, którego miejsce zajmuje rolnictwo
organiczne i agroekologiczne. W Polsce zachodzi szczególna sytuacja – mimo znaczącej
migracji ludności do miast w okresie powojennym zachowała się tu substancja demograficzna wsi. Wieś w Polsce nadal odstaje od miasta w zakresie infrastruktury technicznej,
dostępności do usług publicznych i sytuacji ekonomicznej. Istnieje tutaj także duża liczba
drobnych gospodarstw rodzinnych, wśród których aż 2/5 stanowią gospodarstwa samozaAdres do korespondencji – Corresponding author: prof. dr hab. Józef S. Zegar, IERiGŻ-PIB,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, e-mail: zegar@ierigz.waw.pl
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opatrzeniowe. Część gospodarstw rodzinnych rozwija się szybko, jednak dominują gospodarstwa, które nie uzyskują zadowalających dochodów. Duże znaczenie dla rozwoju wsi
miała akcesja do Unii Europejskiej, ale skuteczne spożytkowanie szans danych przez UE
wymaga sprawnych instytucji, kapitału społecznego, współdziałania, edukacji i rozwijania systemu wartości. Jednym z głównych zadań polityki wobec rolnictwa jest wspieranie
tworzenia i rozwoju sprawnych instytucji rolniczych i budowania kapitału społecznego.
Słowa kluczowe: drobne gospodarstwa rolne, zrównoważony rozwój, gospodarstwa rodzinne, Unia Europejska, kapitał społeczny
Abstract. The issue of sustainable rural development is gaining importance with the ongoing process of environmental degradation. Although the concentration in agriculture
has reduced the total number of farms, it has not eliminated the small ones. They became
the subject of lively debate of scientific and political community. The cardinal subject of
sustainable rural development is their economic, social and environmental viability. The
vitality of rural areas requires, however, a certain social capital to preserve customs, traditions, heritage, public services and infrastructure. Unfortunately, rural areas in developed
countries are affected by the problems of excessive migration, aging population, low educational attainment and low labour productivity. There is no single agreed definition of
small farms – one of the criteria for distinguishing them is the size of output or commodity.
Often the criteria of small farms are met by family farms, which constitute a very heterog
eneous group. They are often less potent than farm businesses in terms of productivity, but
they have the advantage with respect to production by a single area unit. Family farms also
best fulfil the sustainability criteria. Currently, family farms are subject to great economic
and political pressure, and their elimination results in weakening the viability of villages and small towns. So far, the policy of developed countries showed the lack of interest
in small farms, but now the question of preserving a sufficient number of these farms is
raised. Family farms are now given a new chance in the situation of collapsing the paradigm of industrial agriculture which is energy-consuming and toxic, and being replaced
by organic and agro-ecological farming. In Poland we may observe a specific situation –
despite significant post-war migration to cities, the population structure of rural areas has
been preserved. Villages in Poland still lag behind cities in the field of technical infrastructure, availability of public services and economic situation. In Poland there are also a large
number of small family farms, among which as many as 2/5 represent subsistence farms.
Part of family farms are growing fast, but the dominant number of the farms do not receive
satisfactory income. Accession to the European Union was of great importance for the development of rural areas, however, the effective use of the chances given by the EU requires
efficient institutions, social capital, cooperation, education and development of the value
system. One of the main tasks of the agricultural policy is to support the creation and development of efficient agricultural institutions and to build social capital.
Key words: small farms, sustainable development, family farms, the European Union,
social capital

Wstęp
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich stanowi jedno z podstawowych wyzwań
współczesnego świata. Problemy, które przychodzi rozwiązywać, są znacząco odmienne
w przypadku krajów wysoko rozwiniętych oraz krajów rozwijających się. W pierw-
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szych chodzi przede wszystkim o powstrzymanie nadmiernej urbanizacji, depopulacji
i dezagraryzacji miejscowości wiejskich, a nawet nierzadko o ich odnowę, natomiast
w drugich − o przyspieszenie procesu dezagraryzacji, ograniczenie ubóstwa na wsi
i uwolnienie nadmiaru niewykorzystanych zasobów pracy. Tym drugim przypadkiem
nie będziemy się zajmować.
Problematyka zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich nabiera coraz większego znaczenia wraz z postępującym procesem degradacji środowiska naturalnego,
zagrożeniem dostarczania dóbr publicznych, ujemnymi skutkami nadmiernej urbanizacji oraz umniejszaniem dobrostanu wiejskiego krajobrazu i wartości kulturowych.
Na obszarach wiejskich spoczywa szczególna odpowiedzialność za kształtowanie
warunków dla urzeczywistniania idei zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego (ang. sustainable development), a to chociażby dlatego, iż na nie przypada lwia
część powierzchni lądowej Ziemi.
Przez stulecia, a nawet tysiąclecia, wieś jednoznacznie kojarzyła się z rolnictwem,
które nadawało jej ton i sens. Sytuacja w tym zakresie w krajach rozwiniętych zaczęła
się diametralnie zmieniać wraz z uprzemysłowieniem. W tych krajach rolnictwo
odniosło niewątpliwy sukces w zwiększaniu podaży żywności i eliminowaniu zjawiska głodu, na co ukuto wyrażenie „taniej i obfitej żywności”. Sukces ten miał jednak
także ciemniejszą stronę w postaci degradacji środowiska naturalnego, umniejszenia
wartości kulturalnych, podminowania kapitału społecznego, umniejszenia walorów
krajobrazowych, a także zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
Koncentracja w rolnictwie zmniejszyła wprawdzie wielokrotnie liczbę gospodarstw, ale wbrew panującej doktrynie ekonomicznej oraz doktrynie politycznej1 nie
zlikwidowała małych (zamiennie: drobnych) gospodarstw rolnych. Gospodarstwa te
traktowano jako relikt przeszłości (feudalizmu), zjawisko przejściowe i kulę u nogi
w dynamicznym procesie przechodzenia gospodarstw rolnych ku wyższym formom
organizacji działalności rolniczej. Z konieczności dopuszczano ich istnienie przez
pewien czas w charakterze rezerwuaru taniej siły roboczej. Takie stanowisko jest
właściwe także dla ortodoksji neoliberalnej.
Historia udzieliła lekcji skromności ortodoksom. Okazało się bowiem, iż drobne
gospodarstwa rolne, mimo presji mechanizmu konkurencji, integracji pionowej oraz
zmian w sferze wartości i kultury, nadal trwają – jedne rozwijają się, inne egzystują,
a jeszcze inne upadają. Nie dziwi dominacja takich gospodarstw w krajach słabiej
rozwiniętych2, ale zastanawia ich utrzymywanie się także w krajach rozwiniętych. Co
więcej, okazało się, iż recepty rozwoju rolnictwa przepisywane powszechnie przez
wiodące organizacje międzynarodowe (Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz
Walutowy, Światowa Organizacja Handlu) nie są już aktualne, bo okazały się nieskuteczne, jeśli nie wręcz szkodliwe3. Okazało się także, iż system rolnictwa industrialnego
1

2

3

Chodzi o teorię ekonomii neoklasycznej oraz tzw. kwestię agrarną formułowaną przez
marksistów, a przejętą przez neoliberałów. Szerzej zob.: Zegar (2010).
W krajach rozwijających się małe gospodarstwa rolne (około 500 mln) stanowią dominujący
sektor gospodarki, z którym związanych jest około 2 mld ludzi (WB 2008, IAAKSTD 2009).
Usiłowanie upowszechnienia industrialnego sposobu produkcji rolniczej w krajach słabo
rozwiniętych, zwłaszcza Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowo-Wschodniej, nie powiodło się.
Rzecz w tym, iż taki sposób produkcji, bazujący na dużych monokulturowych gospodarstwach,
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rozwiązywał wprawdzie jedne problemy, ale rodził nowe i to wcale nie mniejszej wagi.
Przede wszystkim system rolnictwa industrialnego nie rozwiązał kwestii agrarnej ani
w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego (kwestii rolnej), ani w aspekcie warunków
pracy i życia rolników (kwestii chłopskiej) i to nie tylko w krajach rozwijających się,
lecz także wbrew pozorom w krajach rozwiniętych. Nie dziwi zatem – to także nauka
płynąca z historii – że gospodarstwa drobne ponownie stały się przedmiotem żywego
dyskursu społecznego środowisk naukowych i politycznych.
Szczególny kontekst analizy małych gospodarstw stanowi żywotność obszarów wiejskich oraz urzeczywistnianie idei zrównoważonego rozwoju. W tym dziele małe gospodarstwa odgrywają znacznie większą rolę aniżeli w sferze produkcji rolnej.
Wymienione zagadnienia stanowią zasadniczy przedmiot artykułu. Chcemy wskazać na genezę zjawiska drobnych gospodarstw, jego zmienność w czasie oraz potrzebę
polityki w tym zakresie. Rozważania ujmujemy w pięciu grupach odnoszących się
kolejno do zagadnień zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, drobnych gospodarstw rolnych, roli gospodarstw rodzinnych w rozwoju obszarów wiejskich, polityki
wpływającej na rolę drobnych gospodarstw rolnych w rozwoju obszarów wiejskich oraz
przypadku rolnictwa polskiego.

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Pojęcie obszarów wiejskich, dominujące obecnie w dyskursie społecznym oraz
w działaniach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej, a także innych
krajów wysoko rozwiniętych, nie jest jednoznacznie zdefiniowane – nie ma ogólnie
przyjętych kryteriów ich wyodrębniania. Statystyka polska dla wyodrębnienia obszarów wiejskich posługuje się kryterium administracyjnym (wieś – miasto), wykorzystując w tym celu system TERYT, natomiast Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) czy Eurostat posługują się kryterium gęstości zaludnienia na
terenie określonych jednostek przestrzennych. To drugie kryterium jest bardziej
odpowiednie w odniesieniu do systemu społeczno-gospodarczego, aczkolwiek oba
podejścia do rozgraniczania obszarów wiejskich i niewiejskich mają pewne wady i są
dalekie od precyzji4.

4

ani nie likwidował nędzy, ani nie poprawiał bezpieczeństwa żywnościowego, a jednocześnie
przyczyniał się do degradacji środowiska, zwiększenia bezrobocia (substytuując nakłady pracy
przez środki techniczne) i nasilenia konfliktów społecznych. Zostało to wykazane w wielu
pracach, jak np.: Hayami (1996), Hazell i Johnson (2002), Resnick (2004), Lipton (2005), Hazell
i in. (2007).
Godzi się przypomnieć, iż Władysław Grabski już na początku XX wieku pisał: „W najszerszym
znaczeniu wieś obejmuje wszystko, co znajduje się poza obrębem miast. Mamy poza tym
obrębem wsie, osady wiejskie, kolonje, folwarki, fabryki, letniska, osady drobnomiasteczkowe.
Takie pojęcie jest zbyt szerokie i z góry eliminujemy z niego miejscowości fabryczne
i letniskowe, jako związane pochodzeniem swojem i związkami ekonomicznymi z życiem
miejskim. Naszemu pojęciu wsi chcemy nadać charakter nie tyle terytorjalny, co ekonomiczny
i społeczny. Pod wsią rozumieć będziemy grupę społeczną, poświęcającą się głównie pracy na
roli” (Grabski 2004, s. 21).
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Kardynalnym warunkiem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich jest ich
żywotność ekonomiczna, społeczna i środowiskowa. Żywotność ekonomiczna wnosi
na porządek dnia zwłaszcza pracę i dochody oraz infrastrukturę techniczną. Żywotność
społeczna to przede wszystkim pozamaterialne warunki życia, dostępność usług
publicznych, kapitał ludzki i społeczny, rozwój kulturalny. Żywotność środowiskowa
dotyczy stanu środowiska przyrodniczego, walorów krajobrazowych i zagospodarowania przestrzeni fizycznej. Istnieje pewna „konkurencyjność” pomiędzy poszczególnymi
wymiarami żywotności. Zwiększaniu żywotności ekonomicznej może towarzyszyć
umniejszanie żywotności społecznej i środowiskowej. Według dominującej ortodoksji neoliberalnej, rozwój wsi jednoznacznie kojarzy się z postępem ekonomicznym5.
Pomija się natomiast niekorzyści w postaci umniejszenia dobrostanu środowiskowego
oraz niektórych elementów dobrostanu społecznego. Urbanizacja obszarów wiejskich
ma swoje granice, po których przekroczeniu wieś zatraca swój unikatowy – wiejski
właśnie charakter6.
Przeobrażenia obszarów wiejskich w okresie industrializacji dokonywały się pod
wpływem zarówno czynników egzogenicznych, jak i endogenicznych. Te pierwsze obejmowały zapotrzebowanie na wiejską (rolniczą) siłę roboczą, zapotrzebowanie na ziemię
pod rozrost miast, podaż przemysłowych środków produkcji i dóbr konsumpcyjnych,
trendy kulturowe. Te drugie natomiast były kształtowane przez proces modernizacji
rolnictwa, który gwałtownie przyspieszył proces dezagraryzacji wsi, silnie rzutując na
żywotność miejscowości wiejskich. Proces ten przejawia się w sferach: demograficznej,
ekonomicznej, środowiskowej i społeczno-kulturowej (Musiał 2007). W tej pierwszej
chodzi głównie o zmiany liczby ludności, w drugiej – o źródła utrzymania (pozyskiwania dochodów), w trzeciej - o uczestnictwo w zagospodarowaniu i zarządzaniu ziemią,
a w czwartej – o zmiany stylu życia, etos pracy rolnika, kulturę ludową. Zaczął się
proces zaniku tradycyjnej kultury ludowej (chłopskiej), włączania wsi w tygiel kultury
miejskiej i uniwersalnej, upodobniania się wzorców życia (konsumpcji, zachowań) do
miejskich.
Osobliwość wpływu ogólnego rozwoju na wieś polega na tym, iż dotychczas dokonywał się poprzez rolnictwo, a dokładniej przez gospodarstwa chłopskie, które przez
całą dotychczasową historię dominowały i przesądzały o żywotności miejscowości
wiejskich. W krajach rozwiniętych w większości miejscowości wiejskich taka sytuacja
należy już do przeszłości, gdyż rolnictwo industrialne w wyniku procesów koncentracji
i specjalizacji angażuje coraz mniej osób. Ludność chłopska została przymuszona do
migracji (stałej lub wahadłowej) lub podejmowania się innych zajęć na wsi. Z reguły
prowadzi to do depopulacji miejscowości wiejskich.
Historycznie zasadne utożsamianie wsi z rolnictwem w znacznej mierze utraciło rację bytu w krajach wysoko rozwiniętych, w których urbanizacja miejscowości
5

6

W Polsce świadczą o tym np. rankingi gmin: im więcej pozyskała gmina kapitału na inwestycje,
im bardziej się urbanizuje, tym wyższa lokata.
W tej kwestii prof. Krystian Heffner poczynił trafne spostrzeżenie: „miejski styl życia oraz
upodobnianie się do miejskiej infrastruktury na obszarach wiejskich nie gwarantuje wysokiego
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego wsi. Równocześnie procesy urbanizacyjne na wsi
uruchomiły i ujawniły wiele negatywnych zjawisk, obniżających zarówno poziom i jakość życia
wiejskiego, jak i możliwości rozwojowe” (Heffner 2007, s. 12).
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wiejskich powoduje ich przekształcanie się w quasi-miasta i utratę walorów wiejskości. Na szczęście, dotyczy to tylko części miejscowości wiejskich wokół aglomeracji czy
w atrakcyjnych przyrodniczo terenach. Dlatego na szczęście, że rolnictwo jest wytwórcą
wielu dóbr publicznych, które stają się nie mniej ważne aniżeli dobra komercyjne.
Z tego względu potrzebne jest zachowanie zarówno rolnictwa, jak i środowiska na wsi
– potrzebna jest równowaga między rolnictwem, działalnością pozarolniczą oraz środowiskiem przyrodniczym na wsi. Inaczej mówiąc, potrzebny jest zrównoważony rozwój
wsi, ponieważ „Bez zachowania krajobrazu wiejskiego i innych elementów środowiskowych wieś straciłaby swe najcenniejsze walory” (Kłodziński 2006, s. 20). Właśnie rosnące
docenianie środowiska przyrodniczego i krajobrazu wiejskiego wydobyło na światło
dzienne pozarolnicze funkcje rolnictwa, które wprawdzie – i to poważny problem – nie
podlegają wycenie rynkowej, ale na które jest coraz większe zapotrzebowanie społeczne.
Obszary wiejskie w krajach rozwiniętych z reguły dotykają takie ujemne zjawiska,
jak nadmierna migracja, starzenie się populacji, niski poziom wykształcenia i niska
wydajność pracy, co uruchamia zaklęte koło: niska gęstość zaludnienia ⇒ brak krytycznej masy dla usług publicznych i infrastruktury ⇒ niska stopa kreacji biznesu ⇒ mniej
miejsc pracy ⇒ migracja i starzenie się ludności ⇒ niższa gęstość zaludnienia (OECD
2006). Żywotność wsi wymaga bowiem pewnego krytycznego kapitału społecznego
dla zachowania zwyczajów, tradycji, dziedzictwa, usług publicznych, infrastruktury
(ENRD 2010). Z kolei żywotność obszarów wiejskich ma kluczowe znaczenie dla miast
(Schumacher 1981).

Drobne gospodarstwa rolne
Drobne gospodarstwo rolne nie zostało zdefiniowane. Występuje kilka podstawowych
kryteriów, służących do oddzielenia gospodarstwa uznanego za drobne od pozostałych gospodarstw. Najważniejsze z tych kryteriów to: obszar gospodarstwa, wielkość
produkcji (globalnej, towarowej), wartość dodana, przeznaczenie produkcji, nakład
pracy, źródło utrzymania7. W przypadku obszaru na ogół pod uwagę bierze się areał
użytków rolnych (drobne gospodarstwa określa się także mianem małoobszarowych),
ale jaki to obszar? Otóż jest on różny dla poszczególnych krajów, regionów, miejscowości, a ponadto zmienia się w czasie. W przypadku jednych krajów (np. Polski czy
Rumunii) 2 czy 5 ha to ceteris paribus z pewnością gospodarstwo małe, dla innych (np.
Francji, Wielkiej Brytanii) może to być 20 ha lub nawet więcej.
Jako kryterium wyróżnienia gospodarstw drobnych (małych) przyjmuje się także
wielkość produkcji globalnej lub towarowej8. Posługiwanie się kategorią produkcji global7

8

W sprawie kryteriów wyodrębnienia gospodarstw drobnych zob. m.in.: Huvio i in. (2005),
Nagayets (2005), Chamberlin (2008), Buchenrieder i in. (2009), Hubbard (2009).
Na przykład, w USA za gospodarstwa małe uznano te, które sprzedają produkty rolnicze za
mniej niż 250 000 USD, zaś gospodarstwo o wartości sprzedaży poniżej 50 000 USD uznaje
się za bardzo małe. Taki próg ustaliła Narodowa Komisja ds. Małych Farm powołana przez
ministra rolnictwa USA w 1997 r. Zob.: ERS (1998). Na marginesie zauważymy, iż 20 lat
wcześniej za gospodarstwo małe uważano to, którego wartość sprzedaży była mniejsza niż
20 000 USD.
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nej ma większe uzasadnienie w przypadku rolnictwa mniej skoncentrowanego i mniej
powiązanego z rynkiem, o większym odsetku gospodarstw samozaopatrzeniowych.
Podobne znaczenie ma posługiwanie się kategorią wartości dodanej, a ściślej biorąc standardową nadwyżką bezpośrednią, jak to ma miejsce w wielu analizach ekonomicznych
prowadzonych w Unii Europejskiej. Standardową nadwyżkę wyraża się w europejskich
jednostkach wielkości (ang. European size unit; ESU)9. Wielkość ESU brana pod uwagę
przy wyróżnianiu drobnych gospodarstw jest silnie zróżnicowana między krajami10. Na
przykład, w Polsce na ogół przyjmuje się 4 ESU, zaś we Francji 40 ESU11.
Często spotykanym kryterium jest przeznaczenie większej części produkcji na
samozaopatrzenie bądź na rynek. W pierwszym przypadku gospodarstwa opatruje się
przymiotnikiem „samozaopatrzeniowe”, a w drugim – „towarowe”12. Podobnie często
spotykanym kryterium jest znaczenie dochodu z gospodarstwa rolnego w zapewnieniu
rodzinie środków utrzymania. Jeżeli dochód z gospodarstwa stanowi mniej niż połowę
dochodu rozporządzalnego rodziny (gospodarstwa domowego), to takie gospodarstwo
uznaje się za małe (pomocnicze). Niekiedy za gospodarstwo małe uważa się takie,
w którym nakład pracy nie przekracza 2 AWU (ang. annual work unit – przeliczeniowa
jednostka nakładów pracy).
Już pobieżny ogląd kryteriów wyróżniania gospodarstw drobnych wskazuje na ich
umowność i małą uniwersalność - głównie ze względu na ogromne zróżnicowanie
gospodarstw tak pomiędzy krajami, jak i wewnątrz nich. W ujęciu statystycznym okazuje
się, iż z reguły kryteria gospodarstwa drobnego spełniają gospodarstwa rodzinne. Stąd
w opozycji do dużych przedsiębiorstw rolnych stawia się gospodarstwa rodzinne, które
przeciętnie rzecz biorąc można uważać za drobne. Gospodarstwa rodzinne13 – poza
posiadaniem gruntów rolnych i prowadzeniem działalności rolniczej (podstawowymi
atrybutami gospodarstwa rolnego) – cechuje wykonywanie prac rolniczych głównie
siłami rodziny rolniczej. Dla gospodarstwa rodzinnego podstawową sprawą jest to,
iż praca rodziny powinna przeważać w ogólnych nakładach pracy ludzkiej w gospodarstwie. Jeżeli trwale przeważa praca najemna, to dane gospodarstwo rolne trudno
uznać za rodzinne (pomijając oczywiście szczególne sytuacje o charakterze losowym).
Gospodarstwa rodzinne dostarczają związanym z nimi rodzinom dochodów o różnym
znaczeniu. W jednym przypadku jest to wyłączne źródło utrzymania gospodarstwa
domowego, w innym przeważające, a jeszcze w innym mniej lub bardziej znaczące, ale
nie podstawowe.
9
10

11

12

13

1 ESU = 1200 EUR.
W typologii stosowanej przez Eurostat farmy do 4 ESU uznaje się za bardzo małe, 4–8 ESU za
małe, a 8–16 ESU za średnio małe. Pozostałe to farmy średnio duże, duże i bardzo duże.
We Francji gospodarstwa o standardowej nadwyżce bezpośredniej poniżej 16 ESU uznaje się
za bardzo małe, a o nadwyżce 16–40 ESU za małe. Zob.: Aubert i Perrier-Cornet (2009).
Takie kryterium (zob.: Mosher 1970) stosuje się w badaniach struktury gospodarstw rolnych
przeprowadzanych przez Eurostat.
Gospodarstwa rodzinne − określane także mianem gospodarstw chłopskich – charakteryzuje
m.in. funkcjonalne powiązanie gospodarstwa domowego z gospodarstwem rolnym, opieranie
gospodarstwa rolnego na pracy rolnika i jego rodziny, jedność pracy i zarządzania, zorientowanie
na wartości kreowane w rodzinie i otoczeniu lokalnym, cel działalności egzystencjalny lub
dochód, a nie zysk. Więcej zob.: Zegar (2009b).
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Gospodarstwa rodzinne przedstawiają sobą zbiorowość wielce niejednorodną.
Warto zatem, biorąc pod uwagę kryterium dochodu, wyróżnić dwie grupy gospodarstw
rodzinnych, a mianowicie: gospodarstwa pomocnicze (uboczne) oraz gospodarstwa
historycznie określane mianem pełnorolnych14. Te pierwsze wyróżnia to, iż dostarczają jedynie dodatkowego (uzupełniającego) dochodu na utrzymanie użytkującej je
rodziny, w tych drugich natomiast dochód rolniczy stanowi wyłączne lub przeważające źródło utrzymania rodziny15. Te ostatnie gospodarstwa podlegają dyferencjacji
w czasie: jedne dalej się rozwijają, zwiększając potencjał i produkcję, inne z kolei
wybierają strategię przetrwania czy nawet zwijania gospodarstwa – na ogół ze względów rodzinnych (brak następcy), ale także z powodu deficytu umiejętności radzenia
sobie z wyzwaniami.
Za główną wadę gospodarstw drobnych uważa się niższą efektywność wykorzystania zasobów produkcyjnych, w tym zwłaszcza pracy. Wiąże się to przede wszystkim
z tzw. efektem skali, którego gospodarstwa poniżej pewnego poziomu (progu) wielkości są pozbawione i który się zwiększa wraz z wielkością produkcji16. Również koszty
transakcyjne małych gospodarstw są z natury wyższe (zakupu środków produkcji,
dostępu do kredytów, zbytu produktów) aniżeli gospodarstw dużych. Te drugie mają
także większe możliwości inwestycji oraz lepiej odpowiadają na potrzeby nabywców
w zakresie cech produktu (ilość, jakość rynkowa, terminowość itd.). Ma to istotne
znaczenie w warunkach integracji pionowej w gospodarce żywnościowej. Jeśli jednak
drobne gospodarstwa są dobrze zorganizowane, to zwłaszcza w przypadku pracochłonnych kierunków produkcji nie stoją na straconej pozycji (Swinnen 2009).
Bezsprzecznie gospodarstwa rodzinne na ogół ustępują przedsiębiorstwom
rolnym pod względem wydajności pracy. Ale korzystanie z pracy najemnej ma pewne
niedostatki. Osobliwością rolnictwa jest bowiem rozproszenie nakładów pracy,
a także niepoddawanie się standaryzacji oraz monitorowaniu, jak to ma miejsce
w przemyśle. Zaangażowanie, w tym emocjonalne, oraz skrupulatność w wykonywaniu prac ma tu kluczowe znaczenie. Wzrost wynagrodzeń poza rolnictwem podnosi
koszty pracy najemnej, także sezonowej, co istotnie rzutuje na ekonomikę produkcji
rolniczej.
W odniesieniu do produkcji uzyskiwanej z jednostki powierzchni przewaga leży
po stronie gospodarstw małych, co wynika z intensywniejszego wykorzystania gleby
14
15

16

Statystyka określa je jako gospodarstwa rolników.
Nadmienimy, iż w niektórych krajach kryterium czasu pracy – wyłączne lub główne
zatrudnienie w gospodarstwie – oraz kryterium przeważającego dochodu odnosi się tylko
do użytkownika gospodarstwa rolnego. Staje się to coraz bardziej uprawnione w związku
ze zjawiskiem wielozawodowości rodzin rolniczych oraz oddzielaniem się gospodarstwa
domowego od gospodarstwa rolnego.
Problem efektu skali jest dobrze znany w teorii ekonomiki rolnictwa (Hall i Leveen 1978, Kislev
i Peterson 1996, Chavas 2001, Eastwood i in. 2004), przy czym efekty różnią się w zależności
od produktu: są ewidentnie wyższe w przypadku zbóż niż w przypadku mleka czy warzyw (Key
i Runsten 1999, Swinnen 2009). Okazuje się także, iż sprawa efektu nie jest jednoznaczna
ze względu na osobliwości rolnictwa, różnice potencjału, technologii, ale i odmienne
wartościowanie nakładów pracy w gospodarstwach o różnej wielkości (Zoll i in. 1996, Peterson
1997, Chavas 2001, Flament 2011).

Problems of Small Agricultural Holdings • No. 1 • 2012

Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju...

137

(przed-, śród- i poplony; uprawa warzyw, kwiatów czy ziół) i większej wielostronności
(łączenia produkcji roślinnej ze zwierzęcą). Dowodzi tego statystyka oraz rachunkowość rolnicza (system FADN), a także wyniki badań dotyczące wielu krajów (Tomich
i in. 1995). Tego nie można pomijać w sytuacji rosnącego popytu na produkty rolnicze,
który w coraz większym stopniu musi być zaspokajany poprzez wykorzystanie energii
słonecznej, a nie energii z paliw kopalnych.
Głównych zalet gospodarstw drobnych trzeba upatrywać jednak nie tyle po stronie produkcji rolniczej, ile w pełnieniu przez nie rozlicznych funkcji społecznych
i środowiskowych o charakterze dóbr publicznych. Do takich funkcji zalicza się także
wpływ na żywotność obszarów wiejskich. Nadmierna koncentracja w rolnictwie, jeśli
prowadzi do likwidacji zbyt dużej liczby gospodarstw rolnych, powoduje naruszenie
żywotności obszarów wiejskich17.
Sumując, gospodarstwa rodzinne na ogół spełniają kryteria gospodarstw drobnych.
Nie stanowią one jednak jednorodnej zbiorowości. Wyróżnia się wśród nich gospodarstwa pomocnicze (uboczne), których podstawowym źródłem utrzymania jest dochód
z nierolniczych źródeł (świadczeń społecznych, pracy najemnej, działalności pozarolniczej na własny rachunek), oraz gospodarstwa rolników utrzymujących się wyłącznie
lub głównie z pracy we własnym gospodarstwie rolnym. W tej grupie są dwie kategorie
gospodarstw: jedna obejmuje gospodarstwa osiągające satysfakcjonujące dochody (co
najmniej parytetowe), a druga – gospodarstwa o dochodach poniżej relacji parytetowej, często umożliwiających jedynie nędzną egzystencję.

Gospodarstwa rodzinne a zrównoważenie obszarów wiejskich
Zrównoważone rolnictwo to warunek konieczny zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich. Kryteria zrównoważenia najlepiej spełniają gospodarstwa rodzinne, które
na ogół cechują się przyjaznością dla środowiska przyrodniczego, żywotnością ekonomiczną i akceptowalnością społeczną (FAO 1999, Woś i Zegar 2002), stanowiąc przy
tym integralną część społeczności lokalnej (Marsden 2006). Gospodarstwo rodzinne
to nie tylko fabryka żywności, ale także dom, rodzina oraz istotny składnik narodowej
kultury, a także ostoja regionalnych i narodowych tradycji.
Gospodarstwa rodzinne już od czasów starożytnych znajdowały się w opozycji do
dużych gospodarstw rolnych (wielkiej własności). Wystarczy przypomnieć, iż w starożytnym Rzymie gospodarstwom drobnym (chłopskim) towarzyszyły wielkie majątki
ziemskie, zwane latyfundiami, w pewnym okresie wypierające gospodarstwa chłopskie
- rodzinne. Latyfundia upadły, ponieważ praca niewolników okazała się mało wydajna.
Wielka własność w dobie feudalnej także upadła ze względu na niską wydajność chłopów pańszczyźnianych.
Industrializacja stworzyła warunki do modernizacji (transformacji) rolnictwa. Zmiany
technologiczne (przemysłowe środki produkcji, postęp agrobiologiczny) uruchomiły
17

Wyraża to nadal aktualna hipoteza sformułowana przez antropologa Waltera Goldschmidta
w latach 40. XX wieku, iż rosnąca koncentracja w rolnictwie wpływa ujemnie na społeczność
wiejską. Zob.: Welsh (2009).
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procesy intensyfikacji i specjalizacji oraz stworzyły przymus koncentracji w rolnictwie.
Potrzeba pieniądza zwiększyła orientację na rynek. W konsekwencji gospodarstwa
chłopskie rozpoczęły marsz w kierunku gospodarstw farmerskich i, jak na ogół się
uważa, przedsiębiorstw rolnych (Tomczak 2005). Uruchomiony został mechanizm
ekonomiczny koncentracji, aby osiągnąć optymalną skalę produkcji. Istota tego mechanizmu sprowadza się do obniżki jednostkowych kosztów produkcji w wyniku wyżej
wymienionych procesów intensyfikacji, specjalizacji i koncentracji oraz zmiany relacji
ekonomicznych pomiędzy czynnikami produkcji, w tym zwłaszcza substytucji pracy
żywej przez pracę uprzedmiotowioną, a także wdrażania postępu – zastępowania czynników relatywnie rzadkich przez czynniki relatywnie mniej rzadkie. Nierozstrzygnięta
pozostaje kwestia, czy skala produkcji możliwa do osiągnięcia w ramach formy gospodarstwa rodzinnego zapewnia optimum ekonomiczne.
Zmiany technologiczne towarzyszące industrializacji, w tym zwłaszcza wprowadzenie technicznych środków mechanizacji, umożliwiły substytucję siły żywej
przez pracę uprzedmiotowioną, a przez to otworzyły nowe możliwości dla dużych
gospodarstw (przedsiębiorstw) rolnych. Mechanizacja dała nowy impuls do rozwoju
przedsiębiorstw rolnych (wielkiej własności), które uzyskały przewagę w zakresie
wydajności i efektywności nad gospodarstwami rodzinnymi. To z kolei dało asumpt
do poglądu o nieuchronnym wyparciu gospodarstw rodzinnych przez wielkie gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolne. Takie gospodarstwa miały stanowić jedyną perspektywiczną formę rolnictwa. A zatem, kwestia chłopska miała być rozwiązana poprzez
likwidację klasy chłopskiej, przy czym jedni mieli przekształcić się w farmerów, a inni
w robotników najemnych. Socjalizm zakładał natomiast rozwiązanie tej kwestii przez
uspołecznienie ziemi i tworzenie gospodarstw uspołecznionych na wzór fabryk przemysłowych zorganizowanych wedle modły amerykańskiego inżyniera F.W. Taylora, co
miało otworzyć drogę do prosperity.
Współcześnie gospodarstwa rodzinne są poddane ogromnej presji ekonomicznej
i politycznej. Ta pierwsza jest skutkiem działania mechanizmów rynkowych, które
w warunkach postępującej liberalizacji handlu – ikony współczesnego neoliberalizmu – uruchamiają tzw. kierat kapitalizmu, który polega na sekwencji zdarzeń: wzrost
produkcji (podaży) ponad popyt ⇒ obniżka cen rolnych ⇒ zmiana technologii na rzecz
zwiększenia produkcji (procesy intensyfikacji, koncentracji, specjalizacji) ⇒ zwiększanie podaży (nadprodukcja) ⇒ obniżka cen ⇒ wzrost produkcji ⇒ itd. (Cochrane 1958)18.
W tych warunkach następuje pogoń za dochodem satysfakcjonującym (parytetowym),
który wciąż umyka, ponieważ efekty obniżki kosztów produkcji są przejmowane przez
konsumentów i pozarolnicze segmenty gospodarki żywnościowej. A zatem, utrzymanie się na powierzchni wymaga zwiększania wydajności pracy na drodze zwiększenia
obszaru gospodarstwa, intensywności gospodarowania, poprawy efektywności przez

18

Zjawiska te są potęgowane przez dokonującą się w wyniku liberalizacji handlu specjalizację
nie tylko gospodarstw rolnych, ale też całych regionów i krajów. Sprzyja to bardziej
efektywnemu wykorzystaniu warunków przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, ale
niesie również zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego oraz stabilizacji produkcji
(odpływy i przypływy kapitału), a także groźbę degradacji środowiska poprzez nadmierną
eksploatację agrosystemów.
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nasilenie wdrażania postępu lub zmniejszenia nakładów pracy przez podjęcie także
innej działalności (dwuzawodowość). Drugi rodzaj presji wynika z oporu społecznego
(wrażliwości) wobec podnoszenia cen żywności oraz politycznej odpowiedzialności
państwa za bezpieczeństwo żywnościowe.
Eliminowanie rodzinnych gospodarstw rolnych pociąga za sobą osłabienie żywotności miejscowości wiejskich oraz małych miast, które żyją w symbiozie z tymi gospodarstwami, świadcząc na ich rzecz rozliczne usługi produkcyjne, bytowe i publiczne.
Dominacja gospodarstw rodzinnych natomiast sprzyja zachowaniu potencjału demograficznego wsi oraz gospodarce wiejskiej, w tym cyrkulacji dochodu wśród lokalnych
przedsiębiorców i konsumentów – dzięki tworzeniu miejsc pracy i prosperowaniu
społeczności lokalnej – jest więcej miejsca dla usług (szkoły, parafie, żłobki, kluby,
ośrodki zdrowia, restauracje, gazety itp.) i partycypacji społecznej. Gospodarstwa te
sprzyjają zatem lokalnej gospodarce, służąc także pomyślności lokalnych miasteczek
żyjących w symbiozie z wsią i rolnictwem. Gospodarstwa te tworzą bowiem miejsca
pracy, zaś w niektórych krajach tworzenie miejsc pracy w gospodarstwach drobnych
poprzez reformę rolną jest o wiele tańsze niż poza rolnictwem w miastach19.
Gospodarstwa rodzinne na ogół są bardziej przyjazne środowisku: zachowanie mozaiki gruntów, utrzymanie użytków ekologicznych, dbałość o żyzność gleby,
zachowanie bioróżnorodności oraz krajobrazu rolniczego − to ważne dobra publiczne
tworzone przez te gospodarstwa20. Dostarczanie tych dóbr z reguły wiąże się z umniejszeniem korzyści ekonomicznej – w każdym razie w krótkim okresie. Wiele zależy tu
od technologii oraz wrażliwości rolnika, jego stosunku do przyszłości i uruchomionych
instrumentów wpływających na jego decyzje. Trudno o dowody na większą wrażliwość
rolnika indywidualnego niż zarządcy przedsiębiorstwa rolnego. Ten drugi jednak,
jak się wydaje, jest bardziej przymuszany do postępowania maksymalizującego zysk
– także kosztem środowiska. Zarządzający przedsiębiorstwem rolnym jest pracownikiem najemnym, zatem i horyzont skutków podejmowanych decyzji jest z reguły
krótki, natomiast rolnik indywidualny na ogół bierze pod uwagę skutki długookresowe
– pozostawienie gospodarstwa w jak najlepszym stanie dla następcy.
Gospodarstwa rodzinne, zwłaszcza hołdujące teorii organicznej, tworzą dobra
i wartości odnawialne. Jest to fakt o niezwykłej wprost doniosłości, ponieważ w warunkach przestrzegania pewnych zasad agrosystemy nie ulegają zużyciu, a produkcja
jest w pełni odnawialna. Nie chodzi tu tylko o wytwarzanie produktów żywnościowych, lecz także o produkty nieżywnościowe, które z powodzeniem mogą zastępować produkty oparte na nieodnawialnych (wyczerpywalnych) zasobach naturalnych.
Stanowi to osobliwość rolnictwa istotnie odróżniającą go od przemysłu. Stąd rolnictwo
tradycyjne, ergo wielostronne, bazujące na samozaopatrzeniu produkcyjnym, zmianowaniu, jest bardziej zrównoważone niż industrialne. Ale też może okazać się niezrów19

20

Doświadczyły tego w okresie powojennym Japonia, Korea Południowa i Tajwan, gdzie reforma
rolna stała się paliwem dla rozwoju gospodarczego (jeszcze przed wyborem orientacji
proeksportowej). Zob.: Rosset (2011).
W odniesieniu do takich dóbr gospodarstwo rodzinne różni się od przedsiębiorstwa poza
rolnictwem. To ostatnie cechuje tendencja do przerzucania części kosztów środowiskowych
na osoby trzecie (społeczeństwo), natomiast gospodarstwo rodzinne ma ograniczone pole
manewru, ponieważ degradując środowisko (np. glebę), niszczy zarazem swój warsztat pracy.
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noważone, gdy wkroczy na drogę intensyfikacji chemicznej bez dostatecznej wiedzy,
infrastruktury i logistyki. Zatem, o ile gospodarstwo chłopskie, kojarzone zazwyczaj
z tradycyjnym, historycznie znanym sposobem gospodarowania i życia, na ogół było
przyjazne dla środowiska, o tyle gospodarstwo rodzinne, zwłaszcza o charakterze
farmerskim, już jakby mniej.
Sumując, rolnictwo rodzinne lepiej niż jakakolwiek inna forma ustrojowa kojarzy
relatywnie małą skalę produkcji z różnorodnością przyrodniczą, nowoczesne technologie z równowagą ekologiczną i jakością środowiska, skalę produkcji z wysoką jakością
wytwarzanych produktów przystosowanych do gustów wyodrębnionych grup konsumentów, a także gospodarstwo domowe z żywotnością wsi. Problem stanowi natomiast
niższa na ogół konkurencyjność rynkowa (ekonomiczna) gospodarstw rodzinnych
w porównaniu z dużymi gospodarstwami rolnymi. Ale te pierwsze bynajmniej nie stoją
na przegranej pozycji, zwłaszcza jeśli prowadzona jest polityka zmierzająca do harmonizacji racjonalności mikroekonomicznej z racjonalnością społeczną.

Polityka wobec małych gospodarstw
Jak dotąd polityka krajów rozwiniętych w najlepszym razie wykazywała brak zainteresowania małymi gospodarstwami, pomimo ich dominacji21, przyjmując, że są one zacofane, niewydajne i nieefektywne, traktując je jako przeszkodę na drodze modernizacji
sektora rolnego, zalecając im albo łączenie się, albo najlepiej wyjście z działalności, aby
ziemię mogły przejąć duże gospodarstwa. Polityka niewątpliwie była zorientowana na
gospodarstwa duże (rozwojowe, żywotne, konkurencyjne), poprzez politykę podatkową,
subsydia czy programy22. Odnosi się to także do Wspólnej Polityki Rolnej UE (Flament
2011)23 czy międzynarodowych organizacji gospodarczych (BŚ, MFW, WTO)24. Argument
wciąż ten sam: zwiększenie efektywności, aby podołać konkurencji25.
Sytuacja zaczęła się stopniowo zmieniać pod wpływem rosnącej świadomości znaczenia wielofunkcyjności rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego świata oraz załamania
się skuteczności rozwiązywania problemów krajów rozwijających się na drodze rolnictwa
21

22
23

24

25

Według badań struktur rolnych w krajach Unii Europejskiej (UE-27, 2005 r.), 6,4 mln
gospodarstw (47%) spośród 13,7 mln ogółu gospodarstw rolnych miało areał użytków rolnych
(UR) nieprzekraczający 2 ha – na nie przypadało 4,9 mln ha, tj. 3% spośród 172,5 mln ha UR.
Gospodarstw do 5 ha było 9,4 mln (nieco powyżej 2/3 ogólnej liczby) i dysponowały one 14,4 mln
ha UR, co stanowiło 8,3% ogółu UR. Z kolei gospodarstwa do 10 ha, których było 11 mln (prawie
80% ogółu gospodarstw), dysponowały 13,7 mln ha UR (14,7% ogółu UR). Zob.: Hubbard (2009).
Zob. np.: Goetz i Debertin (1996), Chavas (2001).
Nawet płatność obszarowa faworyzuje gospodarstwa większe, gdyż wpływa na cenę ziemi, a te
gospodarstwa są w stanie zapłacić wyższą cenę (Flament 2011).
Na przykład, w negocjacjach w ramach WTO jednostronnie zmierzano do liberalizacji,
korzystnej dla korporacji (dużych farm), natomiast ujemnie wpływającej na sytuację
gospodarstw drobnych. Zob.: Rosset (1999).
W dyskusji nad przyszłością WPR stosunkowo znacząca była krytyka wspierania rolnictwa
intensywnego i koncentracji płatności bezpośrednich, jednak potrzeba wsparcia drobnych
gospodarstw nie była eksponowana (FIR 2010, Matthews 2010).
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industrialnego. Obecnie w wielu krajach rozwiniętych, o znacznej koncentracji w rolnictwie, podnosi się kwestię zachowania dostatecznej liczby gospodarstw rodzinnych26.
W przypadku Unii Europejskiej taka forma organizacji rolnictwa znalazła się w preferowanym modelu rolnictwa europejskiego27. W Polsce dominacja gospodarstw rodzinnych
ma nawet umocowanie konstytucyjne. Jeżeli chcemy zachować dobrostan społeczności
i środowiska wiejskiego, to ochrona gospodarstw rodzinnych jest wskazana.
Włączenie czynnika politycznego ma szczególne uzasadnienie w kontekście dóbr
publicznych, rynek bowiem samoistnie nie zapewnia pożądanej podaży takich dóbr, jak
też pomija interesy niemych uczestników rynku: ekosystemów i przyszłych pokoleń. Na
czynniku politycznym spoczywa zatem odpowiedzialność za tworzenie takich warunków
brzegowych dla działania rynku, aby dobra publiczne były dostarczane w pożądanych
rozmiarach oraz były przestrzegane prawa (interesy) niemych uczestników gry rynkowej.
Wspieranie gospodarstw rodzinnych, zmierzających do optymalnej równowagi,
pomija w istocie gospodarstwa drobne (ang. subsistence farms). Dopiero w maju 2008
roku Rada Unii Europejskiej podjęła kwestię drobnych gospodarstw, zwracając uwagę
na potrzebę rozpoznania korzyści, jakie one przynoszą na płaszczyźnie ekonomicznej,
środowiskowej i społecznej, oraz ich możliwości rozwojowych. Podstawowa kwestia
sprowadza się do tego, czy polityka rolna powinna wspierać utrzymywanie się drobnych gospodarstw na powierzchni czy też pomagać im w wyjściu z rolnictwa (Bailey
i in. 2009). Są tu dwie szkoły myślenia: eliminowanie drobnych gospodarstw, aby
zasoby wykorzystać bardziej efektywnie przez gospodarstwa towarowe (rozwojowe)
(Kostov i Lingard 2004), albo ich podtrzymywanie w celu rozwiązywania problemu
niedostatecznych dochodów z innych źródeł, ograniczania ubóstwa, wykorzystywania
jako parasola ochronnego w okresie gwałtownych zmian (Brüntrup i Heidhues 2002,
Buchenrieder i in. 2009, Davidova i in. 2009), jak i realizacji pożądanego stylu życia
w przypadku gospodarstw domowych emerytów, rencistów, wolnych zawodów czy
pracowników najemnych.
Gospodarstwa rodzinne dostają nową szansę wobec załamywania się paradygmatu
rolnictwa industrialnego, energochłonnego i toksycznego, w którego miejsce wchodzi
rolnictwo organiczne, agroekologiczne, godzące potrzeby żywnościowe z interesami
lokalnych społeczności (IAAKSTD 2009, Rosset 2011).
Zbiorowość gospodarstw rodzinnych będzie się zmniejszać, ale wciąż będzie
znacząca. Z jednej strony, gospodarstwa małe są likwidowane czy to ze względów
demograficznych, czy ekonomicznych – niszczone przez siły rynku, niewytrzymujące
konkurencji. Z drugiej strony, grupa ta jest zasilana przez podupadające gospodarstwa
większe (zwłaszcza średnie), podejmowanie lepiej płatnej pracy poza gospodarstwem
rolnym oraz powstawanie gospodarstw hobbystycznych – także mieszkańców miast.
Gospodarstwa drobne mogą także wybierać strategię dostosowaną do swych ograniczonych możliwości. W przypadku małych zasobów ziemi może to być rolnictwo orga26
27

Zob. np.: Schmitt (1991), Ménard i Klein (2004), Steffen (2004).
Również w USA dostrzega się znaczenie farm rodzinnych dla uchronienia się przed syndromem
Tyson chicken oraz monopolizacją systemu rolno-żywnościowego. W tym celu wysuwa się
postulat wprowadzenia w USA narodowej polityki zrównoważonego rolnictwa. Zob.: Cochrane
(2003).
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niczne, niszowe, warzywnictwo, zielarstwo czy kwiaciarstwo, albo też podejmowanie
innej działalności w symbiozie z gospodarstwem rolnym, jak agroturystyka, drobne
przetwórstwo spożywcze czy rękodzielnictwo lub praca najemna poza gospodarstwem
(Balmann 1999).
Interesujące pole do wspierania drobnych gospodarstw i żywotności obszarów wiejskich stanowią lokalne systemy żywnościowe, stojące w opozycji do systemów opartych na korporacjach i wielkich sieciach handlowych. Drobni i średni rolnicy, którymi
nie interesują się duże firmy spożywcze nastawione na wielkie sieci handlowe, wspólnie z drobnymi firmami spożywczymi i handlowymi mogą skutecznie współpracować
i tworzyć takie lokalne systemy żywnościowe. Systemy te obejmują rynki produktów
niszowych, sprzedaż bezpośrednią oraz rynki farmerskie. Kierunek ten stanowi dynamiczną tendencję we współczesnym systemie żywnościowym wielu krajów rozwiniętych. Poszerzający się ruch społeczny, promujący żywność lokalną, jest korzystny dla
środowiska (mniejsze zużycie energii na transport), konsumenta (żywność bardziej
naturalna, bez konserwantów) i społeczności lokalnych (praca, dochody). Stwarza
to pewne możliwości dla rolników i drobnych firm wypieranych przez korporacje
z rynku konwencjonalnego, a także skraca łańcuch żywnościowy, pozostawia tworzoną
nadwyżkę ekonomiczną (wartość dodaną) w ich rękach oraz umacnia żywotność
społeczności wiejskich – tworząc „kręgosłup” dla ich rozwoju. Wymaga to nowej sieci
powiązań między rolnikami i przetwórcami w miejsce rozrywanej przez globalizację
koordynacji systemów rolniczych na poziomie lokalnym (środowisko − produkcja rolna
− społeczeństwo − ludność rolnicza). Nowe szanse dla niszowego rolnictwa tworzą
technologie informacyjne, a zwłaszcza handel elektroniczny, który obniża koszty
transakcyjne oraz może dostarczyć wiarygodnej i wszechstronnej informacji o produkcie, wiążąc bezpośrednio konsumenta i producenta.
Lokalne systemy żywnościowe pobudzają specjalne programy w zakresie wyżywienia, zorientowane na krajowe, a nawet lokalne rolnictwo. Przykładem tego są szybko
rozwijające się programy szkolne w USA, bazujące na żywności lokalnej i wpisujące
się w ideę rolnictwa obywatelskiego (ang. civic agriculture), wysuniętą przez Thomasa
Lysonia – potomka polskich emigrantów. Programy te wzbogacają dietę uczniów,
poprawiają nawyki żywieniowe i zdrowie oraz przyczyniają się do rewitalizacji społeczności wiejskich.

Casus Polski
Polska stanowi szczególny przypadek kraju rozwiniętego, w którym zachowała się
substancja demograficzna wsi pomimo znaczącej migracji do miast ludności ze wsi
w okresie powojennym28. Postępuje natomiast proces dezagraryzacji, na co wskazuje
spadek liczby i odsetka pracujących w rolnictwie, spadek liczby i odsetka gospodarstw
domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, wzrost znaczenia nierolniczych
28

Nadmienimy, iż obszary wiejskie w Polsce zajmują ok. 93% powierzchni kraju, decydując
o jakości ekosystemów oraz spełniając podstawowe funkcje środowiskowe dla ludności
wiejskiej i miejskiej. Na tych obszarach żyje 38,2% ludności naszego kraju (GUS, US 2011).
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i niezarobkowych źródeł dochodów, zmniejszenie się powierzchni gruntów użytkowanych rolniczo, spadek liczby osób w przeciętnej rodzinie oraz znaczące zmiany kulturowe
odnoszące się do wykształcenia, przyrostu naturalnego, małżeństw i rozwodów itd.29
Wieś nadal odstaje od miasta w zakresie infrastruktury technicznej i dostępności
do usług publicznych, a także sytuacji ekonomicznej. To są sprawy znane i udokumentowane w licznych publikacjach. Nadmienimy jedynie, iż dochód rozporządzalny
na osobę w wiejskich gospodarstwach domowych stanowił w 2009 roku około 70%
analogicznego dochodu w miastach. Zarówno w mieście, jak i na wsi podstawowym
źródłem tego dochodu była praca najemna (odpowiednio 56 i 47%) oraz świadczenia
społeczne (po 26%). Dochody z pracy na własny rachunek poza rolnictwem stanowiły
odpowiednio 10 i 7%, zaś dochody z gospodarstwa rolnego odpowiednio 0,3 i 12%
(GUS 2009). Nadmierne odstawanie wsi pod względem dochodów świadczy o dysparytecie socjalnym oraz stoi w poprzek potrzebie dalszego rozwoju ekonomicznego. Nie
do przyjęcia jest teza, w myśl której wyższa efektywność kapitału w aglomeracjach
powinna przesądzać o alokacji środków publicznych.
Osobliwość Polski stanowi także duża liczba drobnych gospodarstw rodzinnych,
spośród których aż 2/5 stanowią gospodarstwa samozaopatrzeniowe, tj. przeznaczające na własne potrzeby do połowy wytworzonej produkcji. Także spośród pozostałych
gospodarstw (sprzedających na rynek co najmniej połowę produkcji) aż 2/3 stanowią
gospodarstwa z całą pewnością niskotowarowe. Gospodarstwa samozaopatrzeniowe nie
mają większego znaczenia dla zaspokojenia popytu na produkty rolne ze strony przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego. Mają natomiast pewne znaczenie dla rynku
rolnego jako takiego, w tym zwłaszcza rynku targowiskowego i bazarowego, oraz dla
sprzedaży bezpośredniej. Mają także znaczenie dla uzupełnienia dochodów z innych
źródeł – głównie ze świadczeń społecznych i pracy najemnej (Zegar 2007). Gospodarstwa
małe o charakterze działek rolnych stanowią pewien fenomen polskiej wsi i rolnictwa,
powstały w wyniku splotu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego ostatnich dwóch
wieków. Działki te, a ściślej mówiąc rodziny z nimi związane, stanowią integralny element
pejzażu wiejskiego, który może okazać się znaczącą wartością społeczną. Osobliwość
stanowi natomiast to, iż działki te traktuje się jako gospodarstwa rolne, podczas gdy
faktycznie jedynie znikoma ich część pełni funkcje takiego gospodarstwa30.
Procesy koncentracji, specjalizacji i intensyfikacji w rolnictwie polskim są relatywnie mniej zaawansowane aniżeli w wielu krajach rozwiniętych, w tym krajach zachodnioeuropejskich. To wprawdzie rzutuje na jego konkurencyjność rynkową (ekonomiczną), ale z drugiej strony, zachowanie relatywnie mało intensywnego, rodzinnego
rolnictwa, z mało przekształconym środowiskiem i krajobrazem rolniczym, stwarza
szansę łatwiejszego odzewu na rosnące docenianie pozakomercyjnych dóbr środowiskowych oraz zrównoważony rozwój wsi.
Część gospodarstw rodzinnych rozwija się stosunkowo szybko, dostosowując się do
reguł rynku i korzystając z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej,
ale dominująca ich część to gospodarstwa rodzinne nieuzyskujące satysfakcjonujących
29
30

Analizę zmian w tym zakresie w odniesieniu do Polski zawiera praca: Zegar (2009a).
W 2010 r. liczba gospodarstw o powierzchni do 2 ha UR wynosiła 1058 tys., spośród których
30% (350 tys.) nie prowadziło żadnej działalności rolniczej (GUS 2011).
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(parytetowych) dochodów oraz gospodarstwa pomocnicze dające rodzinom użytkowników uzupełniające dochody. Te drugie gospodarstwa koncentrują się w południowo-wschodnich i centralnych regionach Polski. Gospodarstwa te stoją przed problemem
efektywnego wykorzystania zasobów, którymi dysponują. Przed polityką natomiast
stoją ważne problemy: sposób wsparcia takich gospodarstw, rozwijanie kapitału
społecznego oraz porządkowanie przestrzennego zagospodarowania wsi, aby chronić
wartości krajobrazowe i ekosystemy oraz obniżać koszty funkcjonowania infrastruktury technicznej i społecznej miejscowości wiejskich. Niestety, jak się wydaje, polityka
jednostronnie koncentruje się na gospodarstwach większych, uznanych za rozwojowe,
pomijając dominujące liczebnie gospodarstwa drobne31. Nie ma pakietu działań ukierunkowanych na wydobycie aktywów tych gospodarstw32.
Dominacja obszarów wiejskich w ogólnej powierzchni kraju przesądza również o ich
znaczeniu dla ładu w przestrzeni kraju, który sam w sobie stanowi dobro publiczne
o wielkiej wartości. W Polsce mamy około 42 tys. wsi oraz około 14 tys. kolonii i przysiółków. Miejscowości te są wielce zróżnicowane pod względem liczby mieszkańców,
walorów środowiska przyrodniczego, pełnionych funkcji, źródeł utrzymania ludności, zamożności itd. Wiele z tych miejscowości w bliższej lub dalszej przyszłości jest
skazanych na zagładę z przyczyn demograficznych33. Koncepcja ładu przestrzennego
w urządzaniu przestrzeni wiejskiej silnie rzutuje na potrzebne inwestycje zwłaszcza
w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej oraz na koszty bieżące użytkowania
tej infrastruktury. Wspomniana koncepcja powinna być zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju i łączyć w sposób najmniej kolizyjny główne funkcje tych obszarów:
produkcyjne, mieszkaniowe, rekreacyjne, zdrowotne i estetyczne oraz ochronę różnorodności biologicznej, krajobrazowej i kulturowej (Degurska 1999). Wymaga to przemyślanej, dalekosiężnej wizji ładu przestrzennego na obszarach wiejskich. Niestety,
transformacja przyniosła widoczny regres w zakresie ładu przestrzennego z powodu
opacznie rozumianej wolności gospodarczej i samorządowej. Ład przestrzenny to
oszczędne gospodarowanie przestrzenią, ochrona gruntów rolnych i leśnych, ochrona
przyrody i krajobrazu wiejskiego – swoistego rodzaju dobra o rosnącym znaczeniu –
stanowiącego źródło wartości nostalgicznych i odczuć estetycznych34. Ale ład przestrzenny to także koszty funkcjonowania infrastruktury technicznej i społecznej:
publicznej i prywatnej.
31

32
33

34

Według danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r., udział gospodarstw o powierzchni do
1 ha wynosił 21,5% spośród ogółu gospodarstw prowadzących działalność rolniczą (1891 tys.),
do 2 ha – 37,4%, do 5 ha – 63,4%, a do 10 ha – 81,7% (obliczono wg danych GUS (2011)).
Wskazuje na to projekt dokumentu strategicznego (MRiRW 2011).
Wśród około 42 tys. miejscowości wiejskich 15% liczy poniżej 100 mieszkańców, 66% liczy
100–500 mieszkańców, 13% liczy 500–1000 mieszkańców, a 6% liczy ponad 1 tys. mieszkańców
(Bukraba-Rylska i Rosner 2001).
Znakomicie ujął to A. Woś, stwierdzając: „Jesteśmy współcześnie świadkami rodzenia się
specyficznego dobra, które określić można jako urok wiejskiego krajobrazu. Ma on więcej
wspólnego ze wsią niż z rolnictwem, zwłaszcza nowoczesnym. W krajach bogatych dobro to
jest cenne i odznacza się wysoką dochodową elastycznością popytu. Zaspokaja ono liczne
potrzeby, takie jak rekreacja, turystyka, sporty, polowania, łowienie ryb, czyste wody, dziko
żyjące gatunki flory i fauny” (Woś 1999, s. 20).
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Nowy rozdział w rozwoju wsi otworzyła akcesja do Unii Europejskiej. Na wieś
zaczął napływać kapitał, który nie kieruje się wprost kryterium efektywności mikroekonomicznej. Kapitał ten skierowany jest do rolnictwa (płatności bezpośrednie
i modernizacja gospodarstw) oraz na rozwój wsi (na infrastrukturę techniczną,
zachowanie środowiska przyrodniczego i społeczno-kulturowego, aktywizację
mieszkańców wsi w działalności poza rolnictwem). Nie mniej istotny jest wpływ
akcesji na ogólny rozwój kraju, co tworzy popyt na wiejską siłę roboczą oraz produkty
rolno-żywnościowe. Tworzenie warunków do spożytkowania zasobów pracy rodzin
rolniczych i wiejskich pozarolniczych ma kluczowe znaczenie dla polepszenia
warunków ekonomicznych ludności wiejskiej. Niemałe znaczenie w tym zakresie
ma możliwość podejmowania pracy przez mieszkańców wsi w innych krajach Unii
Europejskiej. Strumień środków z tego tytułu jest pokaźny, ale są również ujemne
strony takiego stanu rzeczy.
Skuteczne i efektywne spożytkowanie szans, jakie daje akcesja, wymaga sprawnych
instytucji, kapitału społecznego, współdziałania, edukacji i rozwijania systemu wartości, tym bardziej, że zasadniczy rozwój wsi musi być jednak wykuwany przez samych
jej mieszkańców. Inaczej być nie może i zapewne byłoby źle, gdyby było inaczej.
Ważne jest także, czy wieś będzie zdolna skorzystać z możliwości, jakie stwarza postęp
naukowo-techniczny, w tym zwłaszcza agrobiotechnologie, telekomunikacja, Internet
– słowem, czy potrafi wpisać się w społeczeństwo informacyjne (wiedzy), zachowując
zarazem dorobek kulturowy i środowiskowy. Globalizacja paradoksalnie może zwiększać społeczną (i indywidualną) potrzebę zakotwiczenia lokalnego. Kierunek oddziaływania tych czynników jest wiadomy, natomiast mniej pewna jest siła ich oddziaływania, która zależy także od kontekstu społecznego i kulturowego oraz sprawności
instytucji państwowych i społecznych.
Jednym z podstawowych zadań polityki wobec rolnictwa i wsi jest wspieranie
tworzenia i rozwoju sprawnych instytucji rolniczych i wiejskich oraz budowania kapitału społecznego. Bez takich instytucji, bez kapitału społecznego osiągnięcie pożądanego na miarę wyzwań i możliwości postępu w rozwoju będzie trudne, jeśli nie wręcz
niemożliwe35. Instytucje są szczególnie ważne w przypadku rolnictwa zrównoważonego
ze względu na o wiele bardziej złożone uwarunkowania tego rolnictwa. Jednak także
w przypadku rolnictwa industrialnego, podporządkowanego wprost wymogom silniejszych, dominujących podmiotów na rynku, instytucje odgrywają znaczącą rolę, zwłaszcza w podnoszeniu konkurencyjności oraz ograniczaniu kosztów transakcyjnych.

35

Odnosząc się do kwestii niedostatku kapitału społecznego na wsi, prof. M. Kłodziński
zauważył: „W Polsce została rozerwana podstawowa tkanka społecznego zaufania, oparta
przede wszystkim na uczciwości. W większości krajów Europy Zachodniej w społecznościach
lokalnych działają pewne naturalne regulatory w postaci opinii społecznej. W Polsce, niestety,
mamy raczej do czynienia z pogłębianiem się procesu demoralizacji” (Kłodziński i in. 2007,
s. 89).
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Komunikat końcowy konferencji
„Wspólna Polityka Rolna wobec drobnych gospodarstw
rolnych”, Kraków, 6–7 lipca 2012 r.
Konferencja pt. „Wspólna Polityka Rolna wobec drobnych gospodarstw rolnych”, która
odbyła się 6–7 lipca 2012 r. na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, stanowiła pokłosie i kontynuację dyskusji na temat przyszłości drobnych gospodarstw w UE, zainicjowanej przed rokiem w tym samym miejscu podczas konferencji pt. „Teraźniejszość
i przyszłość drobnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej”. Wspomniana konferencja była także odzewem na konferencję przeprowadzoną w październiku 2010 r.
w Sibiu w Rumunii, inaugurującą dyskusję dotyczącą drobnych gospodarstw na forum
europejskim.
Tegoroczna krakowska konferencja dotycząca drobnych gospodarstw ponownie
zgromadziła liczne grono uczestników z 11 krajów europejskich (Austria, Bułgaria,
Francja, Kosowo, Niemcy, Rumunia, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy i Polska) – łącznie ponad 300 osób zainteresowanych zawodowo małymi gospodarstwami, tj. rolników, przedstawicieli uczelni i instytutów naukowych, doradców rolniczych, członków
parlamentu krajowego i europejskiego, kadrowych pracowników urzędów centralnych,
agencji rządowych oraz samorządu terytorialnego i organizacji rolniczych.
W trakcie obrad podkreślono wielką rolę, jaką odgrywają drobne gospodarstwa
w kontekście podtrzymywania żywotności wsi, a zatem i wzmacniania kapitału
społecznego na obszarach wiejskich. Żywotność i aktywność zawodowa mieszkańców
wsi jest zarazem gwarantem zagospodarowania rolniczego przestrzeni produkcyjnej,
zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji z wiejskim rodowodem.
Mając na uwadze fakt, że drobne gospodarstwa rolne prowadzą produkcję rolniczą,
często ekstensywną i wielokierunkową, uczestnicy konferencji wskazali na więcej niż
proporcjonalny wkład drobnych gospodarstw w prośrodowiskowe zagospodarowanie
rolniczej przestrzeni produkcyjnej i w zachowanie bioróżnorodności na obszarach
wiejskich.
•

Uczestnicy konferencji wyrazili zadowolenie, że jednym z efektów zeszłorocznej konferencji w Krakowie było utworzenie Europejskiego Centrum Badawczego
Drobnych Gospodarstw Rolnych przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, które
współorganizowało tegoroczną konferencję. Wyrażono nadzieję, że Centrum stanie się wiodącym ośrodkiem badawczym wieloaspektowej polityki dotyczącej drobnych gospodarstw rolnych i będzie koordynatorem badań prowadzonych zwłaszcza
w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie funkcjonuje większość drobnych gospodarstw w UE.
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•

Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem przyjęli pakiet propozycji rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 października 2011 r., dotyczących reformy WPR na lata 2014–2020, stwarzający użytkownikom drobnych gospodarstw
rolnych szerokie możliwości wielokierunkowego i racjonalnego wyboru kierunków
rozwoju działalności gospodarczej z wykorzystaniem oferowanego w projektach
wsparcia w ramach WPR.

•

Uczestnicy konferencji zwrócili szczególną uwagę na rolę drobnych gospodarstw
w podtrzymywaniu żywotności terenów górzystych (górskich i pogórskich), postulując zwiększenie stawek wsparcia dla gospodarstw położonych na tych terenach
o 20% w stosunku do stawki podstawowej, zwłaszcza dla tych gospodarstw, które
poza produkcją roślinną prowadzą także produkcję zwierzęcą.

•

Zaniepokojenie uczestników konferencji wywołały dotychczasowe wyniki dyskusji nad propozycjami obniżenia poziomu i strukturą podziału budżetu UE na lata
2014–2020. Szczególnie niepokojące jest zagrożenie znacznym zmniejszeniem
środków finansowych przeznaczonych na II filar WPR. Stan taki oznaczałby faktyczne zubożenie źródeł wsparcia przemian i rozwoju oraz zamrożenie struktur
rolnych, w szczególności w nowych krajach członkowskich UE. Dla dużej liczby
drobnych gospodarstw rolnych obniżenie poziomu finansowania oznacza także
znaczne ograniczenie szans rozwojowych i dywersyfikacji źródeł dochodów tak
w sferze rolnictwa, jak i działań komplementarnych oraz pozarolniczych.

•

Uwzględniając zróżnicowanie i specyfikę rolnictwa i gospodarstw rolnych w krajach UE-27, postulujemy uelastycznienie struktury finansowania I i II filaru WPR,
tj. umożliwienie w politykach krajowych przesunięcia 10% środków z filaru I do II,
ale również z filaru II do I.

•

Z uwagi na nasilające się zjawiska wieloaspektowej dezagraryzacji regionów, w których dominują gospodarstwa drobne, w tym masowe porzucanie drobnostadnego
chowu zwierząt trawożernych i zaniechanie prowadzenia specyficznych upraw lokalnych, wnioskujemy, aby gospodarstwa drobne nadal mogły korzystać z ograniczonego wsparcia związanego z produkcją, zwłaszcza z drobnostadnym chowem
bydła, owiec i kóz.

•

Uczestnicy konferencji przyjęli z zadowoleniem zapowiedź ryczałtowej formy
wsparcia małych gospodarstw w formie płatności bezpośrednich. Jednocześnie wyrazili nadzieję, że ryczałtowe dopłaty będą mogły być łączone z innymi formami
wsparcia o charakterze inwestycyjnym, w tym nakierowanymi na wielofunkcyjny
rozwój gospodarstw oraz na przedsiębiorczość rolniczą i pozarolniczą.

•

Zdaniem uczestników konferencji, nadal celowe i konieczne dla drobnych producentów rolniczych i ogrodniczych jest podtrzymanie wsparcia finansowego w zakresie integracji pionowej i poziomej, rozwoju nowych form powiązań z rynkiem
oraz adekwatnego doradztwa rolniczego.

•

Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na konieczność zwiększenia w krajach o dużym rozdrobnieniu agrarnym koperty krajowej przeznaczonej na dopłaty bezpośrednie, wypłacane w formie ryczałtowej, z planowanych 10% do 15%.

•

Zaproponowano, aby środki finansowe przeznaczone na „zazielenienie” były rozliczane na poziomie kraju lub regionu, a nie na poziomie pojedynczych gospodarstw.
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Wymóg utrzymania 7% powierzchni gruntów ornych jako obszaru proekologicznego jest zbyt wysoki, w praktyce oznacza ugorowanie gruntów i stoi w sprzeczności
z przyjętą Strategią Europa 2020, tj. zwiększeniem wydajności rolnictwa i zapewnieniem jego zrównoważonego rozwoju, a także z tendencjami światowymi w zakresie wzrastającego popytu na żywność.

Komunikat otrzymali:
1. Parlament Europejski – I wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi –
dr Czesław Siekierski
2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Marek Sawicki
3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – prezes Tomasz
Kołodziej
4. Agencja Rynku Rolnego w Warszawie – p.o. prezesa Andrzej Łuszczewski
5. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) – przewodniczący Krzysztof Jurgiel
7. Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa
8. Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller

Final report of the conference
“The Common Agricultural Policy towards small farms”,
Krakow, 6–7 July 2012
The conference “The Common Agricultural Policy towards small farms” held on the
6th and 7th July of 2012 at the University of Agriculture in Krakow was a result and
continuation of the discussion on the situation of small farms in the EU, initiated
a year ago at the same place during the conference “The present and future of small
farms in the European Union”. The conference mentioned above was also a response
to the conference which took place in October 2010 in Sibiu, Romania, and initiated
a discussion on small holdings in the European forum.
This year’s Krakow conference on small holdings attracted again numerous participants from 11 European countries (Austria, Bulgaria, France, Germany, Hungary, Italy,
Kosovo, Romania, Turkey, Ukraine, and Poland) – in total, over 300 people interested
professionally in small agricultural holdings, i.e. farmers, representatives of universities and research institutes, agricultural advisors, members of the Polish and European
parliaments, personnel of central offices, government agencies, local government, and
agricultural organisations.
During the meeting, a major role of small farms was emphasised in the context of
maintaining rural vitality, and therefore strengthening social capital in rural areas.
The vitality and professional activity of rural inhabitants ensures also agricultural
management of the production area, as well as preservation of the cultural heritage
and rural traditions.
Considering the fact that small farms carry out agricultural production, often
extensive and multidirectional, the participants in the conference pointed to a more
than proportional contribution of such farms to the pro-environment management
of the agricultural production area and to the conservation of biodiversity in rural
areas.
•

The conference participants expressed their satisfaction that one of the results of
the Krakow conference of 2011 was the establishment of the European Research
Centre for Small Agricultural Holdings at the University of Agriculture in Krakow,
which co-organised the conference this year. They expressed their hope that the
Centre will become a leading research centre for multi-aspects policy on small
agricultural holdings and will be a research coordinator, especially in the Central
and Eastern Europe where most of small farms in the EU are located.

•

The conference participants welcomed with interest a package of draft regulations
of the European Parliament and the Council of 12 October 2011 concerning the
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CAP reform for 2014–2020 and offering the holders of small farms ample opportunity to make an informed choice about the appropriate directions of economic
development with the use of support offered under the CAP.
•

The conference participants paid particular attention to the role of small farms in
maintaining the vitality of mountainous areas (mountains and foothills), calling
for increased rates of support for farms located in these areas, by 20% in relation
to the basic rate, especially for those with animal production in addition to crop
growing.

•

The conference participants voiced their concern about the results of previous dis
cussions on the proposals relating to the reduction in the EU budget and to its
allocation structure for the years 2014–2020. A threat of significant reduction in
funds allocated to Pillar II of the CAP was considered a cause for serious worry.
Such a situation would in fact imply a depletion of resources for transformation
and development support, and a freezing of agricultural structures, especially in
new member states. For a large number of small agricultural holdings, reducing
the level of funding also means a significant limitation of the opportunities for
development and income source diversification both in the agricultural sector and
in complementary and non-agricultural activities.

•

Taking into account the diversity and specificity of agriculture and agricultural
holdings in the EU-27 countries, we propose a more flexible financing structure
of Pillar I and II, i.e. one enabling national policies to transfer 10% of funds from
Pillar I to Pillar II, but also from Pillar II to Pillar I.

•

Due to the increasing multi-aspect disagrarisation of regions dominated by small
farms, including massive abandonment of the small-herd rearing of herbivorous
animals and the cultivation of specific local crops, we propose that small farms,
especially those keeping small herds of cattle, sheep and goat, continue to benefit
from limited support related to production.

•

The conference participants warmly welcomed the announcement of a lump sum
support for small farms in the form of direct payments. At the same time, they
expressed their hope that it will be possible to combine the lump sum payments
with other forms of support for investment purposes, including support for the
multifunctional development of agricultural holdings and agricultural and non-agricultural entrepreneurship.

•

According to the conference participants, it is still appropriate and necessary to
maintain financial support for small-scale agricultural and horticultural producers
with the aim of boosting their vertical and horizontal integration, the development
of new forms of relations to the market, and the strengthening of agricultural advisory services.

•

The conference participants pointed to a need for increasing the national envelope
for direct payments paid in a lump, from the planned 10% to 15%, in countries with
high agrarian fragmentation.

•

It was proposed that the funds allocated for “greening” should be accounted for at
the level of a country or a region, and not at the level of an individual holding.
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The requirement to maintain 7% of arable land in the form of an ecological area is
too demanding, in practice it means setting land aside, which is in conflict with the
accepted Strategy Europe 2020, aimed at increasing the productivity of agriculture
and ensuring its sustainable development, as well as with global trends in the grow
ing demand for food.

The report was delivered to:
1. The European Parliament – I Vice-Chairman of the Commission for Agriculture and
Rural Development – dr Czesław Siekierski
2. The Minister of Agriculture and Rural Development – dr Marek Sawicki
3. The Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture in Warsaw – President
Tomasz Kołodziej
4. The Agricultural Market Agency in Warsaw – acting President Andrzej Łuszczewski
5. The Parliamentary Commission for Agriculture and Rural Development – President
Krzysztof Jurgiel
6. The Marshal of the Małopolskie Voivodeship – Marek Sowa
7. The Governor of the Małopolskie Voivodeship – Jerzy Miller

Wskazówki dla autorów
Na łamach czasopisma Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small
Agricultural Holdings zamieszczane są oryginalne prace naukowe. Wszystkie prace są
recenzowane.
Prace proponowane do druku należy przesyłać na adres sekretarza redakcji czasopisma (e-mail: rutyran@cyf-kr.edu.pl).

Sposób przygotowania prac
1. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać
20 stron formatu A-4.
2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu TNR (Times New
Roman) 12 pkt, 1,5 odstępu między wierszami; dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywy i pogrubień tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu B-5 (12,5 × 19,5 cm); preferowane wykresy dwuwymiarowe. Tabele i ilustracje powinny być ponumerowane
zgodnie z kolejnością ich występowania w tekście.
4. Układ pracy:
•

Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim (lub angielskim i polskim, jeżeli cała praca jest napisana w języku angielskim); to samo dotyczy streszczenia
i słów kluczowych.

•

Imię i nazwisko autora (-ów) oraz nazwa macierzystej instytucji.

•

Adres do korespondencji – pocztowy i internetowy, umieszczony u dołu pierwszej strony.

•

Streszczenie pracy (około 2000 znaków).

•

Słowa kluczowe – należy podać do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu.

•

Abstract (około 2000 znaków) jako tłumaczenie streszczenia i Key words jako
tłumaczenie słów kluczowych.

•

Tekst główny powinien być podzielony na rozdziały (opatrzone tytułami):
„Wstęp”; kolejne rozdziały wyodrębnione według kryteriów tematycznych przyjętych przez autora; „Bibliografia”; ewentualnie podziękowania lub informacje
o sponsorze.
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zdaniem Kowalskiego (2009); przy zamieszczaniu cytatu należy podać numer
strony, np. (Kowalski 2009, s. 52).

•

Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; rok wydania (gdy z danego roku pochodzi więcej prac tego samego autora, po roku należy dodać oznaczenie literowe poszczególnych pozycji: a, b, c itd.); tytuł pracy; nazwa miejsca
wydania i wydawnictwa lub tytuł czasopisma wraz z numerem tomu, zeszytu
i numerami stron, np.:
Buchenrieder G., Fritsch J., Wegner S., Curtiss J., Gomez y Paloma S. (2009),
Semi-subsistence farm households and the non-farm rural economy:
Perspectives and challenges. 111th EAAE-IAAE Seminar „Small farms:
Decline or persistence”. University of Kent, Canterbury, UK, 26–27.06.2009.
Fedyszak-Radziejowska B. (2000), Społeczność lokalna a rozwój przedsiębiorczości, [w:] M. Kłodziński, A. Rosner, red., Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza. Warszawa, IRWiR
PAN, s. 153–174.
Swinnen J.F.M. (2009), Reforms, globalization, and endogenous agricultural
structures. Agricultural Economics, vol. 40(S), s. 719–732.
Zegar J.S. (2009), Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Warszawa, IERiGŻ-PIB.
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