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Przedsiębiorczość lokalna w warunkach rozdrobnionej 
struktury agrarnej 

Local entrepreneurship in the conditions of dispersed 
agrarian structure 

Bronisław Brzozowski, Zofia Kmiecik-Kiszka 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Streszczenie. Przedmiotem badań były firmy działające na terenach wiejskich woje-
wództwa małopolskiego, charakteryzującego się największym rozdrobnieniem struktury 
agrarnej w Polsce. Taka struktura gospodarstw wiąże się z nadwyżką siły roboczej, która 
powinna znajdować zatrudnienie poza gospodarstwami rolnymi. W pracy podjęto próbę 
rozpoznania zasadniczych cech badanych firm. Określono formę prawną, pochodzenie 
kapitału początkowego, przyczyny podjęcia działalności gospodarczej oraz podstawowe 
trudności, na jakie napotykają przedsiębiorcy w prowadzeniu firmy. Scharakteryzowano 
także właścicieli firm pod względem wieku, płci i wykształcenia. Uruchamianie pokła-
dów przedsiębiorczości ludzkiej jest bardzo ważnym zadaniem władz lokalnych, dlatego 
zwrócono się do miejscowych przedsiębiorców o ocenę działań gmin w zakresie wspie-
rania przedsiębiorczości. Wyniki badań wskazują, że lokalne przedsiębiorstwa to prze-
ważnie jednostki mikro i małe, a ich właścicielami są zarówno mężczyźni, jak i kobiety, 
lepiej wykształceni, w średnim wieku. Firmy były zakładane głównie jako jednoosobowa 
działalność gospodarcza, w oparciu o środki własne. Impuls do podjęcia działalności 
stanowiła chęć usamodzielnienia się i podniesienia poziomu życia. Problemem małych 
firm, stwarzającym trudności finansowe, są zatory płatnicze kontrahentów, drogie kre-
dyty i konkurencja na rynku. Przedsiębiorcy na ogół doceniają działalność władz gmin 
w zakresie budowy lub modernizacji infrastruktury technicznej, a także pozyskiwania 
środków z Unii Europejskiej. 

Słowa kluczowe: rozwój lokalny • przedsiębiorczość • forma prawna • działalność go-
spodarcza 

Abstract. The research focused on firms operating in rural areas of the Małopolskie 
Voivodeship, a region with the greatest dispersion of the agrarian structure in Poland. 
Such kind of structure is intrinsically linked to a surplus of labour force which should 
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find employment outside of farms. The study attempted to define the most important 
characteristics of the businesses and their owners, taking into account legal form, sourc-
es of the initial capital, reasons for starting the economic activity, and basic manage-
ment problems encountered by the entrepreneurs. In addition, the owners were char-
acterised in terms of age, sex and education. They were also asked questions concern-
ing the activities taken by local authorities to support entrepreneurship (stimulating 
entrepreneurship belongs to their prime responsibilities). The results of the research 
show that the local enterprises are mostly micro-, or small-sized, and are owned by both 
men and women, middle-aged, with higher or secondary education. The businesses had 
usually been established as sole proprietorships, basing on own resources. Wishing to 
have an independent business and to improve one’s living standard were the triggers 
to launch such activity. The problems faced by small businesses include payment grid-
locks of their contracting parties, expensive credits, and market competition, resulting 
in financial difficulties. In general, the entrepreneurs approve of the local authorities’ 
actions aimed at building or modernising technical infrastructure and obtaining funds 
from the European Union. 

Key words: local development • entrepreneurship • legal form • economic activity 

Wstęp

Transformacja systemu ekonomicznego Polski od gospodarki centralnie planowanej 
do rynkowej spowodowała wzrost znaczenia przedsiębiorczości jako zjawiska społecz-
nego i gospodarczego. Przedsiębiorczość ma szczególnie duże znaczenie na obszarach 
wiejskich, co wynika z trudnej sytuacji w rolnictwie, ubożenia ludności, marginalizacji 
niektórych regionów i znacznego bezrobocia. Rozwój funkcji pozarolniczych na obsza-
rach wiejskich stwarza możliwość powstawania nowych miejsc pracy i uzyskiwania 
dodatkowych dochodów. 

Unia Europejska w swej polityce od wielu lat przykłada dużą wagę do indywi-
dualnych i zespołowych inicjatyw lokalnych społeczności. Dlatego priorytetem 
regionalnej polityki powinno być wspieranie różnorakich form przedsiębiorczo-
ści ze szczególnym uwzględnieniem średnich i małych firm. Należy pamiętać, że 
termin ‘przedsiębiorczość’ nie dotyczy tylko działalności gospodarczej, lecz określa 
także cechy osobowości ludzkiej, takie jak zaradność, zdolność do podejmowania 
ryzyka czy innowacyjność. Uruchamianie pokładów przedsiębiorczości ludzkiej jest 
bardzo ważnym zadaniem lokalnych władz. Często od stopnia przedsiębiorczości 
mieszkańców gminy w dużej mierze zależy jej przyszłość, a działalność lokalnych 
przedsiębiorców stanowi podstawę rozwoju wielu gmin. Rozwój przedsiębiorczo-
ści zależy przede wszystkim od indywidualnej pomysłowości, odwagi, wyobraźni, 
umiejętności organizacyjnych i  wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu (Halamska 
2002). Dotyczy to zarówno wójta czy burmistrza potrafiącego racjonalnie gospoda-
rować zasobami gminy, jak i mieszkańca, który jest otwarty na wszelkiego rodzaju 
innowacje w już prowadzonym przez siebie przedsiębiorstwie, rolnika, który nie 
boi się wdrażać nowości w swoim gospodarstwie rolnym, oraz pozostałych człon-
ków lokalnej społeczności. Kolejne lata po transformacji ustrojowej w Polsce poka-
zują, że z jednej strony mamy coraz więcej ludzi przedsiębiorczych, poszukujących 
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możliwości nie tylko polepszenia swej sytuacji dochodowej, lecz także uczynienia 
czegoś korzystnego dla miejscowej społeczności, z drugiej zaś – ukształtowała się 
dość liczna grupa osób bezradnych, apatycznych, oczekujących pomocy z zewnątrz 
(Kłodziński 2006). Ważną rolę w tej kwestii odgrywa władza lokalna. W kreowaniu 
rozwoju gmin istotne znaczenie mają takie elementy, jak drogi, wodociągi, miejsca 
pracy, ale niezmiernie ważną rolę odgrywa również mentalność oraz postawa miesz-
kańców danej gminy. 

Celem pracy jest zdiagnozowanie skali i rodzaju działalności w firmach funkcjo-
nujących w lokalnych środowiskach wiejskich wybranych losowo gmin województwa 
małopolskiego. 

Materiał i metody 

Badania zlokalizowano w województwie małopolskim, gdzie średnia powierzchnia 
gospodarstwa rolniczego wynosi niespełna 4 ha. Ze względu na tak duże rozdrobnie-
nie gospodarstw szczególnie duże znaczenie ma tu przedsiębiorczość lokalna, gdyż 
rozwój pozarolniczej działalności stwarza możliwość powstania nowych miejsc pracy 
i zapewnienia mieszkańcom dodatkowych dochodów. 

W ramach badań scharakteryzowano właścicieli firm pod względem wieku, płci 
i wykształcenia. Określono także formę prawną przedsiębiorstw, pochodzenie kapitału 
początkowego, przyczyny podjęcia działalności gospodarczej oraz podstawowe trud-
ności, na jakie napotykają przedsiębiorcy w prowadzeniu firmy. Respondentów pytano 
także o ich ocenę wspierania przedsiębiorczości przez urzędy gminne. W wojewódz-
twie małopolskim istnieje 121 gmin wiejskich i 47 gmin miejsko-wiejskich. Spośród 
tych gmin wylosowano 17 gmin (ok. 10% ogółu) oraz 150 firm mikro i małych. Badania, 
w których posłużono się ankieto-wywiadem, zostały przeprowadzone w latach 2011– 
–2013. Ze względu na niepełne dane uzyskane z części przedsiębiorstw ostatecznie 
do analizy zakwalifikowano 112 firm z 10 gmin, tj. Igołomi-Wawrzeńczyc, Jodłownika, 
Koszyc, Krzeszowic, Laskowej, Lisiej Góry, Liszek, Łukowicy, Zabierzowa i Zakliczyna. 
Wyniki badań dają pewien, chociaż zapewne niepełny, obraz pozarolniczej działalno-
ści na terenach wiejskich województwa małopolskiego. 

Istota i czynniki rozwoju przedsiębiorczości 

Możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów z rozdrobnionym rolnic-
twem zależą przede wszystkim od strukturalnych cech rolnictwa oraz od stopnia 
rozwoju ekonomicznego tych obszarów. W południowo-wschodniej Polsce trwałym 
elementem strukturalnym rolnictwa są małe gospodarstwa o powierzchni do 5 ha 
użytków rolnych, które stanowią często blisko 80% wszystkich gospodarstw. Taka 
struktura gospodarstw wiąże się z nadwyżkami siły roboczej, która powinna znaj-
dować zatrudnienie poza gospodarstwami rolnymi. Niezbędne są więc przekształ-
cenia w strukturze funkcjonalnej regionu (gminy), o których to przekształceniach 
decyduje w dużej mierze przedsiębiorczość i inicjatywa lokalnej społeczności. 
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Przedsiębiorstwa odgrywają rolę stymulatora w procesach równoważenia gospodarki 
gminy (Kaliszczak  2001). 

Pojęcie przedsiębiorczości funkcjonuje od wielu lat w literaturze naukowej, co 
jednak wcale nie oznacza, że osiągnięto porozumienie w kwestii jednoznacznego 
zdefiniowania tego terminu. Problemami przedsiębiorczości zajmują się przedsta-
wiciele wielu dyscyplin naukowych, w tym ekonomii, prawa, demografii, socjologii, 
psychologii, organizacji i zarządzania. Prace te, wnosząc cenny wkład w określenie roli 
przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym i społecznym, wskazują na jej interdyscy-
plinarność oraz istotną rolę w formowaniu systemów ekonomicznych i organizacyj-
nych (Kapusta 2006). 

Prekursorem rozwojowego podejścia do interpretacji zachowań przedsiębiorstwa 
był wybitny ekonomista 1 poł. XX w. Joseph A. Schumpeter. Twierdził on, że funkcja 
przedsiębiorcy polega na reformowaniu lub rewolucjonizowaniu wzorca produkcji 
poprzez wykorzystanie nowych pomysłów czy nierozpoznanej dotąd technicznej 
możliwości produkcji nowego towaru lub wytwarzania znanego towaru za pomocą 
nowych metod, poprzez udostępnianie nowych źródeł podaży surowców lub nowych 
rynków zbytu dla wytworzonej produkcji, a także poprzez zmiany organizacyjne. 
Funkcja przedsiębiorczości zasadniczo polega nie na dokonywaniu jakichkolwiek 
odkryć czy wynalazków, ale na wprowadzaniu tych pomysłów w życie (Schumpeter 
1995). Tak więc w gospodarce rynkowej nie wystarczy tylko umiejętnie zarządzać 
majątkiem; firmy chcące odnieść sukces i zapewnić sobie trwały rozwój muszą wyka-
zać się chęcią wprowadzania zmian. Przedsiębiorczość – obok kapitału, pracy i ziemi 
– stanowi czwarty czynnik wytwórczy w biznesie. 

W Encyklopedii agrobiznesu (1998) przedsiębiorczość ujmuje się w dwóch płasz-
czyznach: jako postawę oraz jako proces. Przedsiębiorczość jako postawa to cecha 
jednostki ludzkiej polegająca na skłonności do podejmowania nowych działań w celu 
ulepszenia istniejących elementów środowiska i na aktywnej postawie wobec otacza-
jącej tę jednostkę rzeczywistości. 

Przedsiębiorczość nie jest cechą osobowości, ale sposobem postępowania, chociaż 
jednostka przedsiębiorcza musi mieć predyspozycje i swoiste cechy, takie jak: 
– skłonność do podejmowania ryzyka, 
– chęć i gotowość do przyswajania nowej wiedzy, 
– zdolność obserwacji najbliższego środowiska, a przez to dostrzegania elementów 

wymagających zmian, 
– umiejętność kontaktów z otoczeniem, a przez to stwarzania okazji do zainicjowa-

nia i proponowania zmian, 
– zdecydowanie, odpowiedzialność i przejrzystość w podejmowaniu działań (Chylińska  

2001). 

Przedsiębiorczość jako proces polega na tworzeniu i rozwijaniu jednostek przedsię-
biorczej działalności gospodarczej. Istotą takiej działalności, z punktu widzenia przed-
siębiorczości, jest angażowanie obecnego kapitału wytwórczego w oczekiwane przyszłe 
rezultaty, co niesie ryzyko i niepewność, ale pozwala wyzwolić inicjatywę i stworzyć 
nowe atrybuty przedsiębiorczości. Macieja (1990) twierdzi, że przedsiębiorczość jest 
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cudownym sposobem tworzenia i budowania czegoś nowego praktycznie z  niczego, 
tzn. jest umiejętnością wykorzystania pomysłów i zasobów niedostrzegalnych dla 
innych. Uważa on, że przedsiębiorczość stwarza szansę przekształcania pomysłów 
inżynierskich oraz inicjatyw w realną, opłacalną działalność gospodarczą. McGowan 
(1994) z kolei wskazuje, że przedsiębiorczość znajduje odbicie w cechach psychicznych 
i zachowaniach poszczególnych osób. Jest rodzajem działalności wymagającym twór-
czego myślenia oraz umiejętności organizacyjnych i planistycznych. Oprócz definicji 
przedsiębiorczości autor wprowadza i określa pojęcie działania przedsiębiorczego, 
rozumiejąc je jako zastosowanie nowego pomysłu do pewnej sytuacji lub warunków 
w sposób prowadzący do zmiany, która może być nagła, radykalna, wywołująca trudne 
do przewidzenia skutki. Antoszkiewicz (2002) uważa, że przedsiębiorczość to działal-
ność prowadząca do rozwoju i tworzenia nowych wartości. U jej podstaw leżą głów-
nie te wyznaczniki każdej działalności człowieka, które prowadzą do sukcesu. Autor 
zwraca też uwagę, że przedsiębiorczość może prowadzić do destrukcji, gdy człowiek 
kieruje się wartościami negatywnymi. 

Wydaje się, że nie ma potrzeby szukania jednej, możliwie doskonałej definicji 
omawianego terminu. Pamiętać jednak należy, że przedsiębiorczość lokalna nie musi 
kojarzyć się wyłącznie z działalnością podmiotów gospodarczych i ich właścicieli – 
jest to również szeroko rozumiana działalność społecznikowska w postaci prowadze-
nia różnorodnych instytucji typu obywatelskiego (stowarzyszenia gminne, komitety 
społeczne itp.), które przyczyniają się do rozwoju lokalnego. Obraz przedsiębiorczości 
budują nie tylko ludzie, którzy potrafią podjąć ryzyko pracy „na swoim” poprzez zało-
żenie prywatnej firmy, ale także ludzie, którzy umieją dostrzec, że bez wspólnych dzia-
łań, czyli prób samoorganizowania się lokalnej społeczności, rozwój gminy, wsi będzie 
utrudniony. Animatorzy i inspiratorzy lokalnych inicjatyw, tzw. liderzy, mimo że nie 
zawsze prowadzą własne firmy, powinni być brani pod uwagę w  rozważaniach nad 
lokalną przedsiębiorczością. W tak rozumianej przedsiębiorczości chodzi o wszelkie 
działania podejmowane przez społeczność lokalną w celu aktywizacji mieszkańców, 
przeobrażania miejscowej rzeczywistości, pokonywania barier, jakie tkwią w ludziach 
(Kłodziński 2006). Podsumowując można stwierdzić, że przedsiębiorczość oznacza 
zarówno cechy osobowości, jak i innowacyjność, wolę zmiany, nastawienie na sukces 
czy dążenie do niezależności. To także konkretna działalność jednostek realizujących 
wymienione postawy w praktyce indywidualnej działalności gospodarczej lub prze-
wodzeniu innym we wspólnym osiąganiu celów służących całej lokalnej społeczności. 

Najniższą jednostką samorządu terytorialnego jest gmina – wspólnota tworząca 
system funkcjonalno-przestrzenny składający się z kilku podsystemów, którymi są 
społeczność lokalna, zagospodarowanie przestrzenne, pełnione funkcje, środowisko 
przyrodnicze. Część mieszkańców gmin zakłada własne firmy, inni stanowią zasoby 
siły roboczej możliwe do wykorzystania w powstających podmiotach gospodarczych. 
Wielokierunkowa działalność w połączeniu z infrastrukturą obszaru i systemem zabu-
dowy tworzy zagospodarowanie terenu w środowisku przyrodniczym, charakterystycz-
nym dla konkretnej gminy (Wiatrak 1988). 

Rozwojowi przedsiębiorczości w gminie sprzyjają takie czynniki, jak:  
– intensywność rozwoju otoczenia i możliwość otrzymania przez gminę zewnętrzne-

go impulsu rozwojowego, 
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– postawa i zaangażowanie lokalnych władz, 
– posiadanie przez poszczególne osoby kapitału i osobistych predyspozycji do bycia 

przedsiębiorcą, 
– odpowiedni poziom infrastruktury technicznej, społecznej i organizacyjnej, 
– stabilna polityka fiskalna państwa (Duczkowska-Piasecka 1998). 

Władze gminy powinny angażować się w kreowanie działań mających na celu 
wszechstronne zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców, w tym we wspieranie aktyw-
ności gospodarczej. Mogą one swoimi działaniami łagodzić ujemne skutki decyzji 
innych podmiotów oraz mogą tworzyć podstawy rozwoju przedsiębiorczości poprzez 
m.in. rozbudowę infrastruktury, rozwój systemu edukacji, w ramach którego kształci 
się młodzież do podejmowania pracy w różnych zawodach, tworzenie programu prze-
strzennego zagospodarowania gminy oraz zapewnianie korzystnych warunków do 
podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych przez podmioty gospodarcze. 

W gminach południowo-wschodniej Polski, gdzie jest duże rozdrobnienie gospo-
darstw, znacząca liczba bezrobotnych na wsi i utajone bezrobocie w rolnictwie, 
a  w konsekwencji relatywnie niska dochodowość gospodarstw domowych, istnieje 
konieczność rozwijania działalności pozarolniczej. 

Wyniki 

Badane firmy to na ogół (76,8%) mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 osób 
(najczęściej 3–5), głównie członków własnej rodziny; pozostałe firmy to małe przed-
siębiorstwa. Ponad połowa jednostek (56%) prowadzi działalność przy gospodarstwie 
rolnym o powierzchni nieprzekraczającej 5 ha. 

Właścicielami i zarządzającymi są prawie w 60% mężczyźni, ale dość znaczący 
odsetek przedsiębiorców (36,6%) stanowią kobiety; tylko 5 małżeństw zarejestrowało 
firmę jako wspólną. Należy zaznaczyć, że – jak wynika z przeprowadzonych wywiadów 
– mimo oficjalnej rejestracji firmy na jedną osobę, w wielu przypadkach w większym 
lub mniejszym stopniu firmę wspólnie prowadzi małżeństwo. Bardziej przedsiębiorcze 
okazują się osoby lepiej wykształcone. Ponad dwukrotnie więcej (prawie 70%) firm jest 
prowadzonych przez osoby ze średnim i wyższym wykształceniem. Ponad 60% przed-
siębiorstw jest własnością osób w średnim wieku, od 36 do 55 lat. Dane z tego zakresu 
zamieszczono w tabeli 1. 

Tabela 2 przedstawia charakterystykę badanych przedsiębiorstw. Podstawową 
formą prawną przedsiębiorstwa (82%) jest jednoosobowa działalność gospodarcza, 
pozostałe formy to różne spółki. Główny rodzaj działalności (ponad 96%) stanowi 
handel i usługi. Prawie 60% firm założono, opierając się wyłącznie na środkach 
własnych, a ze środków wsparcia w ramach pomocy Unii Europejskiej skorzystało 
tylko niespełna 20% respondentów. Niewiele firm zaczynało działalność, biorąc 
kredyt bankowy. Jeżeli korzystano z kredytu, był on uzupełnieniem środków 
własnych bądź środków własnych i środków z UE. W odczuciu przedsiębiorców 
kredyty bankowe są wciąż zbyt drogie i wiążą się z ryzykiem utraty zdolności do ich 
spłacania. 
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Tabela 1. Charakterystyka przedsiębiorców 

Wyszczególnienie Liczba Udział (%)

Płeć właściciela firmy 

Przedsiębiorcy ogółem 
Mężczyzna 
Kobieta 
Firma wspólna 

112
66
45

5

100,0
58,9
36,6

4,5

Wykształcenie 
właściciela firmy 

Przedsiębiorcy ogółem 
Poniżej średniego 
Średnie 
Wyższe 

112
36
48
28

100,0
32,1
42,9
25,0

Wiek właściciela firmy 

Przedsiębiorcy ogółem 
Do 35 lat 
36–55 lat 
Powyżej 55 lat 

112
26
68
18

100,0
23,2
60,7
16,1

Źródło: Opracowanie własne 

Przyczyny podejmowania działalności gospodarczej były bardzo różne. W tym 
przypadku, jak i przy określaniu trudności w prowadzeniu działalności, respondenci 
mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, stąd w zestawieniu tych zagadnień 
w tabeli 2 liczba odpowiedzi jest większa niż liczba respondentów. Zasadnicze przy-
czyny podejmowania działalności gospodarczej to chęć pracy na własny rachunek 
(69,6%) i chęć poprawy poziomu życia (58%). Jednym z głównych problemów małych 
firm są znaczące opóźnienia w regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów, co 
przyczynia się do ograniczenia lub okresowego braku płynności finansowej. Ponad 
40% respondentów wskazuje także na zbyt drogie kredyty, a prawie 35% na dużą 
konkurencję na rynku. 

W tabeli 3 przedstawiono wypowiedzi przedsiębiorców na temat wspierania 
przedsiębiorczości przez władze gminy. W tym przypadku respondenci mieli do 
wyboru trzy możliwości odpowiedzi na zadane pytania: „tak”, „nie” lub „nie wiem”. 
Przeważająca większość przedsiębiorców dostrzega działania władz gmin w zakresie 
rozwoju infrastruktury (84%) oraz konsultowanie przez nie decyzji z mieszkańcami 
gminy (prawie 62%). Konsultacje te na ogół odbywają się na zebraniach w gminie 
lub w poszczególnych sołectwach. W korzystnym świetle prezentują się także władze 
gmin w zakresie pozyskiwania środków z UE poprzez działalność komórki gmin-
nej zorganizowanej do tych zadań (63% pozytywnych odpowiedzi). Blisko połowa 
respondentów zauważa działalność gmin w zakresie organizacji szkoleń. Z drugiej 
strony, badani wskazują, że gminy na ogół nie udzielają ulg w podatkach lokalnych 
i w małym stopniu udostępniają mienie komunalne nowym przedsiębiorcom (mienia, 
którym mogliby być zainteresowani przedsiębiorcy, zwykle nie posiadają). 
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Tabela 2. Charakterystyka przedsiębiorstw 

Wyszczególnienie Liczba 
respondentów Udział (%)

Forma prawna 

Przedsiębiorstwa ogółem 
Jednoosobowa działalność 
gospodarcza 
Spółka jawna 
Spółka cywilna 
Spółka z o.o. 

112

92
11

6
3

100,0

 82,1
  9,8
  5,4
  2,7

Rodzaj działalności 

Przedsiębiorstwa ogółem 
Handel 
Usługi 
Przetwórstwo 

112
63
45

4

100,0
 56,2
 40,2
  3,6

Pochodzenie kapitału 
początkowego 

Przedsiębiorstwa ogółem 
Wyłącznie środki własne 
Środki własne + kredyt 
bankowy 
Środki własne + kredyt 
bankowy + środki z UE 
Środki własne + środki z UE 

112
67

23

7
15

100,0
 59,8

 20,5

  6,3
 13,4

Przyczyny podjęcia 
działalności 
gospodarczej 

Przedsiębiorstwa ogółem 
Tradycje rodzinne 
Zwolnienie z pracy zawodowej 
Chęć pracy na własny 
rachunek 
Chęć poprawy poziomu życia 
Przygotowanie zawodowe 
Inne 

112
 18*
 20

 78
 65
 28
 20

100,0
 16,1*
 17,9

 69,6
 58,0
 25,0
 17,9

Podstawowe trudności 
w prowadzeniu firmy 

Przedsiębiorstwa ogółem 
Konkurencja na rynku 
Zatory płatnicze 
Zbyt wysokie podatki 
Zbyt drogie kredyty 
Nadmierna biurokracja 

112
 39*

61
29
49
13

100,0
 34,8*
 54,5
 25,9
 43,7
 11,6

* Liczby w kolumnie 4 nie sumują się do 112, a wartości w kolumnie 5 – do 100%, gdyż respondenci 
mogli podać więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wnioski 

1. Lokalna przedsiębiorczość w gminach województwa małopolskiego opiera się 
przede wszystkim na przedsiębiorstwach mikro i małych, zatrudniających głównie 
członków własnej rodziny. Ponad połowa tych firm jest prowadzona przy gospodar-
stwach rolnych. 

2. Właścicielami i zarządzającymi firm są prawie w 60% mężczyźni, a kobiety prowa-
dzą blisko 37% firm, lecz zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku – mimo 
oficjalnej rejestracji na jedną osobę – firma prowadzona jest wspólnie przez mał-
żeństwo. Bardziej przedsiębiorcze są osoby ze średnim i wyższym wykształceniem, 
w średnim wieku. 

3. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest podstawową formą prawną badanych 
podmiotów (ponad 80%); pozostałe formy to różnego rodzaju spółki. Handel i usłu-
gi stanowią główny rodzaj działalności. 

Tabela 3. Wypowiedzi przedsiębiorców w kwestii wspierania przedsiębiorczości przez 
władze gminy 

Wyszczególnienie
Tak Nie Nie wiem Razem

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %

Rozwój infrastruktury 94 84,0  9  8,0  9  8,0 112 100,0

Istnienie komórki gminnej 
do pozyskiwania środków 
z UE 

63 56,3 25 22,3 24 21,4 112 100,0

Istnienie gminnego 
ośrodka wspierania 
przedsiębiorczości 

33 29,5 40 35,7 39 34,8 112 100,0

Organizacja szkoleń 
z zakresu 
przedsiębiorczości 

55 49,1 14 12,5 43 38,4 112 100,0

Możliwość uzyskania 
ulg podatkowych 
przez przedsiębiorców 

19 17,0 45 40,2 48 42,8 112 100,0

Udostępnianie mienia 
komunalnego nowym 
przedsiębiorcom 

24 21,4 47 42,0 41 36,6 112 100,0

Konsultowanie decyzji 
dotyczących rozwoju 
gminy ze społecznością 
lokalną

69 61,6 30 26,8 13 11,6 112 100

Źródło: Opracowanie własne 
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4. Środki własne były głównym źródłem finansowym zakładanych firm. W 20% firm 
uzyskano wsparcie w ramach pomocy Unii Europejskiej i taki sam odsetek podmio-
tów korzystał z kredytów bankowych. 

5. Zasadnicze przyczyny podejmowania działalności gospodarczej to chęć pracy na 
własny rachunek i chęć poprawy poziomu życia. Problemem małych firm, stwa-
rzającym trudności finansowe, są zatory płatnicze kontrahentów, drogie kredyty 
i konkurencja na rynku. 

6. Działalność władz gmin na rzecz wspierania przedsiębiorczości została dostrzeżo-
na przez przedsiębiorców. Najbardziej zauważona była budowa lub modernizacja 
infrastruktury technicznej, ale odnotowano także konsultowanie decyzji dotyczą-
cych rozwoju gminy ze społecznością lokalną, pozyskiwanie środków z UE i pracę 
szkoleniową. 

Bibliografia 
Antoszkiewicz J.D. (2002), Przedsiębiorczość w nowej roli, [w:] B. Piasecki, red., Przedsiębiorczość 

i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku. Łódź, Wydawnictwo UŁ, s. 48–53.
Chylińska A. (2001), Rola samorządów wiejskich w kreowaniu przedsiębiorczości lokalnej. 

Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, ser. Sesja Naukowa, nr 78, s. 495–500. 
Duczkowska-Piasecka M. (1998), Przedsiębiorczość na wsi, [w:] Encyklopedia agrobiznesu, red. 

A. Woś. Warszawa, Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, s. 123–125. 
Encyklopedia agrobiznesu (1998), Praca zbiorowa. Red. A. Woś. Warszawa, Fundacja Innowacja, 

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna. 
Halamska M. (2002), Przedsiębiorczość, przedsiębiorcy, przedsiębiorczość francuskiej wsi, [w:] 

B. Fedyszak-Radziejowska, M. Kłodziński, red., Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i w krajach 
Unii Europejskiej. Warszawa, IRWiR PAN, s. 139–161. 

Kaliszczak L. (2001), Przedsiębiorczość lokalna w procesach równoważenia rozwoju społeczno-
-gospodarczego w regionie rozdrobnionego rolnictwa. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, ser. 
Sesja Naukowa, nr 78, s. 355–374. 

Kapusta F. (2006), Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. Poznań – Wrocław, Forum Naukowe. 
Kłodziński M. (2006), Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. 

Warszawa, IRWiR PAN. 
Macieja J. (1990), Przedsiębiorczość w systemie ekonomicznym. Studia Ekonomiczne Instytutu 

Nauk Ekonomicznych PAN, nr 24, s. 51–54. 
McGowan P. (1994), Innowacja i przedsiębiorczość wewnętrzna, [w:] D. Stewart, red., Praktyka 

kierowania. Warszawa, PWE, s. 580–581. 
Schumpeter J.A. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN. 
Wiatrak A.P. (1988), Przedsiębiorczość w strategii rozwoju gminy, [w:] S. Urban, red., Agrobiznes 

w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z Unią Europejską, t. 2. Wrocław, 
Wydawnictwo AE we Wrocławiu, s. 61–68. 

Zaakceptowano do druku – Accepted for print: 16.12.2014



Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych • Nr 4 • 2014, 15–23

Problems of Small Agricultural Holdings • No. 4 • 2014, 15–23

Adres do korespondencji – Corresponding author: Dr inż. Marta Czekaj, Katedra Zarządzania 
i Marketingu w Agrobiznesie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 
Kraków; e-mail: martaczekaj@poczta.onet.pl

Spółdzielczość – działania grupowe jako forma działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich 

Cooperative activity as a form of business activity 
in rural areas 

Marta Czekaj, Janusz Żmija 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Streszczenie. Funkcjonowanie spółdzielni na obszarach wiejskich od dziesiątek lat było 
siłą napędową rozwoju wsi. W Polsce spółdzielnie działające w rolnictwie i jego najbliższym 
otoczeniu przechodziły różne fazy zmian – rozkwitu, stagnacji i upadku – w zależności od 
społeczno-gospodarczej sytuacji kraju. Znalazło to wyraz w zmieniającej się (szczególnie 
w  ostatnich kilku latach) liczbie spółdzielni. W pracy skupiono się na wskazaniu, w  jaki 
sposób spółdzielczość wiejska na początku XXI w. może korzystnie wpłynąć na polskie rol-
nictwo i polską wieś. Niestety, negatywne postrzeganie podmiotów spółdzielczych przez 
społeczeństwo owocuje nieufnością do tej formy prowadzenia działalności. Stereotypy te 
zaczynają być jednak stopniowo przełamywane, do czego przyczyniają się m.in. pozytyw-
ne przykłady kooperacji, które można obserwować w krajach Unii Europejskiej. Informacje 
prezentowane w opracowaniu zaczerpnięto z literatury przedmiotu oraz danych Głównego 
Urzędu Statystycznego. Analizę zmian w zakresie liczebności spółdzielni wiejskich przepro-
wadzono dla okresu 1989–2014. Od 1989 r. w Polsce zmniejsza się liczba spółdzielni wiej-
skich. Faktu tego nie można jednak wprost utożsamiać z malejącym znaczeniem tej formy 
gospodarowania, bowiem część spółdzielni przekształca się w inne formy prawne, a część 
poprzez konsolidację umacnia swoją pozycję rynkową. O znaczeniu spółdzielni rolniczych 
na terenie Unii Europejskiej dobitnie świadczy fakt, że działa ich tam 40 tys., a zrzeszo-
nych w nich jest 660 tys. osób. Charakterystyczną cechę spółdzielni europejskich stanowi 
ich silna specjalizacja. Spółdzielczość działająca w obszarze rolnictwa i na jego potrzeby 
jest szczególnie dobrze rozwinięta w takich krajach, jak Dania, Szwecja, Niemcy, Włochy czy 
Irlandia. Spółdzielczość wiejska ma przed sobą wiele szans, których właściwe wykorzysta-
nie może w najbliższej przyszłości przynieść wymierne efekty. Dość wspomnieć o wsparciu 
finansowym, po które może sięgać, czy o nowych, dotychczas niedocenianych dziedzinach, 
w których może się rozwijać (np. spółdzielczość socjalna na wsi), a w których upatrywać 
można rozwiązanie wielu różnych problemów, z którymi zmaga się polska wieś. 

Słowa kluczowe: spółdzielnie • obszary wiejskie 
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Abstract. The functioning of cooperatives has been for decades the driving force of the 
development of rural areas. The cooperatives functioning in Poland in agriculture and 
its nearest surroundings have undergone various changes, from prosperity, through 
stagnation, to collapse, depending on the country’s socio-economic situation. This has 
translated into the ever changing number of cooperatives, especially in the past several 
years. The study attempts at indicating the ways in which rural cooperatives can cause 
positive changes to the Polish agriculture and countryside at the beginning of the 21st 
century. Unfortunately, the society’s negative perception of cooperative entities creates 
a climate of mistrust towards this form of conducting business activity. Such stereotypes, 
however, are slowly starting to be overcome, which is prompted, among others, by posi-
tive examples of cooperation, observed in the European Union member states. The ma-
terial for the study was obtained from the literature on the subject and the data of the 
Central Statistical Office of Poland. An analysis of the changes in the numbers of rural 
cooperatives was conducted for the period 1989–2014. Although those numbers have 
steadily decreased since 1989, this fact cannot be directly identified with the diminishing 
importance of this form of activity, as a part of the cooperatives have been transformed 
into other legal forms of operation, and some have strengthened their market position 
through consolidation. There are 40 thousand agricultural cooperatives operating within 
the European Union and associating 660 thousand people, which attests best to their 
importance. Strong specialisation is the characteristic trait of a European cooperative. 
Cooperative initiatives operating in the area of agriculture and for its needs are highly 
developed in such countries as Denmark, Sweden, Germany, Italy and Ireland. It is to 
be expected that rural cooperatives will have excellent opportunities for growth, which, 
if grasped, can bring measurable effects in the near future. Those will include finan-
cial support to be gained, and new or previously underestimated fields for development 
(i.e. social cooperatives in rural areas), to mention a few, in which one can seek the solu-
tion to a host of various problems faced by the Polish countryside. 

Key words: cooperatives • rural areas 

Wstęp 

Spółdzielczość działa w Europie od połowy XIX w. Jako genezę jej powstania, a potem 
rozwoju wskazuje się dążenie do łagodzenia ujemnych skutków umacniającego się 
kapitalizmu, odczuwalnych szczególnie przez najbiedniejsze i średnio zamożne grupy 
ludności. Same spółdzielnie – jako podmioty powstałe w odpowiedzi na problemy 
społeczne i ekonomiczne – określane były często jako „dzieci kryzysu” (Herrmann 
2009). W ramach różnych form spółdzielczych rozwijała się współpraca gospodarcza 
oraz wzajemna pomoc w sytuacji pojawiających się potrzeb lub zagrożeń. Roczdelskie 
Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierów to pierwszy podmiot zaliczany do form 
spółdzielczych na świecie. Stowarzyszenie zostało powołane do życia w 1844 r. w Anglii 
i było przykładem spółdzielni spożywców. Wiek XIX przyniósł rozwój wielu podobnych 
podmiotów, także poza granicami Anglii (Brzozowski 2005). 

Pierwszy międzynarodowy organ reprezentujący interesy spółdzielców – Mię - 
dzynarodowy Związek Spółdzielczy – założono w 1895 r. Związek ten do dziś funk-
cjonuje i realizuje zadania powierzone mu w chwili zawiązania, a o jego sile może 
świadczyć fakt, że reprezentuje on obecnie ok. miliarda spółdzielców. W Polsce 
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spółdzielcy są reprezentowani przez Krajową Radę Spółdzielczą, która jest największą 
funkcjonującą w kraju organizacją pozarządową.

W Polsce za prekursora ruchu spółdzielczego uważa się Stanisława Staszica, który 
w 1816 r. założył Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze Ratowania się Wspólnie 
w Nieszczęściach. Kolejno powstawały następne podmioty spółdzielcze, a szczególnie 
znane były wielkopolskie banki ludowe (działające od 1861 r.), „Rolniki” (od 1900 r.), 
spółdzielnie spożywców w Królestwie (od 1869 r.) oraz powszechnie dzisiaj znane 
Kasy Stefczyka w Galicji (od 1891 r.). Ruch spółdzielczy zaczął wkrótce wkraczać 
na nowe obszary działalności – powstawały spółdzielnie pracy (1872 r.), mleczar-
skie (1882 r.) oraz mieszkaniowe (1890 r.). Rozwój spółdzielni w znacznym stopniu 
przyczynił się do awansu społecznego i gospodarczego wsi i obszarów wiejskich. Co 
ważne, spółdzielnie budowały także wśród Polaków postawę obrońców ojczyzny. 
Wraz z wybuchem II wojny światowej nastąpiło załamanie rozwoju ruchu spół-
dzielczego. W trakcie prowadzonych działań zniszczeniu uległo nie tylko zaplecze 
produkcyjne istniejących spółdzielni, ale przede wszystkim ich potencjał społeczny. 
W kolejnych latach spółdzielczość została silnie scentralizowana, po czym zaczęła 
aktywnie rozwijać się w takich dziedzinach, jak mieszkalnictwo, handel detaliczny, 
zaopatrzenie rolników i  skup produktów rolnych. Powstawały m.in. rolnicze spół-
dzielnie produkcyjne. Silne podporządkowanie podmiotów spółdzielczych polityce 
państwa i ograniczenie roli członków spółdzielni spowodowały, że od początku lat 
90. ubiegłego wieku zaczęły one być negatywnie postrzegane przez polskie społe-
czeństwo (Żmija 2013). 

Głównym celem pracy jest przedstawienie i ocena działań grupowych zorgani-
zowanych w formie spółdzielni jako jednego ze sposobów prowadzenia działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich. W opracowaniu przywołano przykłady wybra-
nych państw Unii Europejskiej, w których spółdzielczość ma nie tylko wieloletnią 
tradycję, ale także dominuje w zakresie obsługi rolnictwa. Ponadto ukazano wartość 
idei spółdzielczych w rozwoju polskiej wsi, a także znaczenie tej formy prowadzenia 
działalności gospodarczej w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. 

Materiał i metody 

Opracowanie ma charakter przeglądowy. Wykorzystano w nim literaturę przedmiotu 
oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Aby zrealizować założone cele 
badawcze, w pracy posłużono się metodami analizy poziomej i pionowej, analizy przy-
czynowo-skutkowej oraz analizy tabelarycznej, graficznej i opisowej. 

Spółdzielczość na tle innych form działalności gospodarczej 
w Polsce 

Zgodnie z definicją przyjętą przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, spółdziel-
nia jest „autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu 
zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych 
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i  kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsię-
biorstwo”1. Jest to więc podmiot działający na nieco innych zasadach niż pozostałe 
jednostki gospodarcze, a odrębność spółdzielczych organizacji wynika głównie z faktu, 
że jest to – jak często się podkreśla – „związek ludzi, a nie związek kapitału”2. 

Wśród wszystkich podmiotów gospodarki narodowej działających w Polsce spół-
dzielnie stanowią niewielki odsetek. Co więcej, w okresie ostatnich 10 lat udział spół-
dzielni w ogólnej liczbie tych podmiotów stale się zmniejszał: od 0,52% w 2004 r., 
przez 0,46% w 2009 r., do 0,43% na koniec czerwca 2014 r.3. Najbardziej popularną 
formą prowadzenia działalności była i jest działalność gospodarcza prowadzona przez 
osoby fizyczne – w każdym roku udział takich podmiotów przekraczał 70%. 

Liczba spółdzielni w Polsce zmienia się z roku na rok. W okresie 1989–2011 ubyło 
niemal 40% tych jednostek gospodarczych. Największy ubytek zanotowano wśród 
spółdzielni kółek rolniczych oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych – ich liczba 
zmniejszyła się odpowiednio o 71,59% i 64,86%. Dane zawarte w tabeli 1 wskazują na 
regres liczbowy spółdzielni działających na potrzeby rolnictwa oraz w jego bezpośred-
nim otoczeniu. Pośrednio wiązało się to z brakiem zaufania do tej formy prowadze-
nia działalności ze strony osób tworzących takie podmioty oraz osób korzystających 
w swojej działalności z produktów i usług wytwarzanych przez spółdzielnie. 

1 www.krs.org.pl (data dostępu 15.09.2014) 
2 Rola i przyszłość spółdzielczości (www.prezydent.pl; data dostępu 15.09.2014) 
3 www.stat.gov.pl (data dostępu 10.09.2014) 

Tabela 1. Zmiany liczebności spółdzielni rolniczych/wiejskich w Polsce w latach 1989– 
–2011 

Wyszczególnienie
Lata Dynamika zmian (%)

(rok 1989 = 100%)1989 2000 31.08.2011

Spółdzielnie zaopatrzenia 
i zbytu „SCh” 1912 1648 1259 –34,15

Spółdzielnie mleczarskie  323  238  156 –51,70

Spółdzielnie ogrodniczo- 
-pszczelarskie  140  128   73 –47,86

Rolnicze spółdzielnie 
produkcyjne 2089 1024  734 –64,86

Spółdzielnie kółek rolniczych 2006 1063  570 –71,59

Razem spółdzielnie 
rolnicze/wiejskie 6344 4101 2792 –55,99

Spółdzielcze grupy 
producentów rolnych – –  192 –

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bomba (2013) 

http://www.krs.org.pl
http://www.prezydent.pl
http://www.stat.gov.pl
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Z drugiej strony, nie można zapominać, że zmniejszenie się liczby rolniczych spół-
dzielni produkcyjnych oraz spółdzielni kółek rolniczych zostało częściowo zrekom-
pensowane przez powstawanie nowych podmiotów – grup producentów rolnych. 
Trzeba podkreślić, że grupy producentów rolnych (z których część obecnie powstaje 
w miejscach, gdzie dotychczas istniały spółdzielnie) nie muszą działać tylko w formie 
spółdzielczej – są to także podmioty funkcjonujące w innej formie prawnej. Zatem 
część spółdzielców działających wcześniej w ramach kółek rolniczych bądź spółdzielni 
wiejskich zasiliła szeregi grup producentów rolnych zorganizowanych w formie np. 
spółki z o.o., rolniczego zrzeszenia branżowego czy stowarzyszenia4. 

Po okresie kurczenia się stanu liczbowego spółdzielni rolniczych (1989–2011) 
ostatnie trzy lata przyniosły korzystnie zmiany w zakresie liczebności spółdzielni 
ogółem. Jak wskazują dane GUS, na koniec 2012 r. w Polsce działało 17 155 spółdzielni, 
na koniec 2013 r. takich podmiotów było już 17  422, a w czerwcu 2014 r. – 17  563. 
W przypadku spółdzielni działających w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie 
wystąpiła tendencja odwrotna – ich liczba w tych trzech latach była z roku na rok coraz 
mniejsza. Dane prezentowane na rycinie 1 wskazują, że w pierwszej połowie 2014 r. 
wśród podmiotów zorganizowanych w formie spółdzielni dominowały jednostki 
zajmujące się obsługą rynku nieruchomości (30,83%), a na trzecim miejscu uplaso-
wały się spółdzielnie zaangażowane w działalność związaną z rolnictwem, leśnictwem, 
łowiectwem i rybactwem (15,17%). W 2012 r. udział tych ostatnich wynosił 15,59%, 
a w 2013 r. – 15,37%. 

Ryc. 1. Struktura spółdzielni w Polsce według sektorów prowadzonej działalności (%); stan 
na dzień 30.06.2014 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

4 A. Dominik, Procedura rejestracji grupy producentów rolnych (www.cdr.gov.pl, data dostępu 
15.09.2014)

http://www.cdr.gov.pl
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Nie można zapominać, że nie zawsze spadek liczby spółdzielni z danej branży był 
spowodowany likwidacją tych podmiotów – część z nich dokonała bowiem połączenia 
z  innymi podmiotami znajdującymi się w lepszej kondycji finansowej bądź położo-
nymi w najbliższej okolicy, gdy skuteczniejsze i bardziej opłacalne było połączenie 
sił i wspólna walka o klienta niż prowadzenie wyniszczającej polityki wyprzedzania 
konkurencji. Dobrym przykładem takich zabiegów może być polski lider w dziedzi-
nie przetwórstwa mleka – Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol. Spółdzielnia ta w latach 
2004–2009 poprzez zakup lub przejęcie konkurencyjnych zakładów mleczarskich 
zwiększyła liczbę posiadanych zakładów przetwórczych z 7 do 12. Podobne działania 
prowadzone są przez Spółdzielnię Mleczarską Mlekovita, która stopniowe realizuje 
politykę przejmowania konkurencyjnych podmiotów z branży mleczarskiej (Domański 
i Bryła 2010). 

Obserwowana do niedawna przez badaczy tematyki spółdzielczej niechęć do 
grupowych form współdziałania zaczyna być przełamywana. Dzieje się tak dzięki pozy-
tywnym wzorcom postępowania, które coraz liczniej są obecne w życiu mieszkańców 
obszarów wiejskich (Czekaj 2013). Co ciekawe, hasło „spółdzielczość” budzi zupełnie 
inne skojarzenia wśród mieszkańców obszarów wiejskich niż wśród tych, którzy miesz-
kają w mieście. Mieszkańcy wsi postrzegają spółdzielczość za potrzebną dla rozwoju 
rolnictwa, aktywizującą i społecznie przydatną, natomiast spółdzielczość w miastach 
często kojarzona jest z przedsiębiorstwem państwowo-spółdzielczym, pozbawionym 
głównego przymiotu tej formy działalności – samorządności. 

Spółdzielczość jako forma działalności gospodarczej 
predestynowana do wyboru przez przedsiębiorców 
obszarów wiejskich 

W roku 2009 w Europie funkcjonowało około 158 tys. spółdzielni, w tym ponad 85% 
na terenie Unii Europejskiej. Co szósty mieszkaniec Europy (co piąty w UE) należał do 
spółdzielni, a spółdzielczość dawała zatrudnienie 5,4 mln osób, w tym 4,7 mln obywa-
teli Unii. Należy przy tym pamiętać, że spółdzielczość oddziałuje także na życie osób 
w najbliższym jej otoczeniu, toteż bardzo trudno określić ostateczną liczbę osób, które 
odnoszą korzyści z istnienia tej formy działalności. 

Znaczny odsetek osób tworzących spółdzielnie w Unii Europejskiej zamieszkuje 
obszary wiejskie. Wiele produktów pochodzących z takich krajów, jak Włochy, Francja 
czy Hiszpania, opatrzonych jest informacją, że zostały wyprodukowane przez „Coop” 
(z ang. cooperative – spółdzielczy). Szacuje się, że rolnicy unijni ponad 60% wyproduko-
wanych przez siebie artykułów sprzedają za pośrednictwem spółdzielni (Pudełkiewicz 
2009). Na obszarze Unii Europejskiej działa 40 tys. spółdzielni wiejskich, a liczba ich 
członków sięga 660 tys. Rolnicy unijni są zwykle zrzeszeni w spółdzielniach silnie 
wyspecjalizowanych, a jednocześnie obejmujących znaczną część produkcji i prze-
twórstwa rolno-spożywczego. 

W Danii – która wspólnie ze Szwecją nazywana jest „ojczyzną spółdzielczości” – 
na potrzeby rolnictwa działa 14 spółdzielni. Spółdzielnie te niemal w 100% kontro-
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lują branże, które obsługują. Cechuje je silne dążenie do konsolidacji, a dokonywane 
w  ramach niej połączenia często swoim zasięgiem wykraczają poza granice kraju – 
przykładem takich działań było utworzenie w 2010 r. szwedzko-duńskiej spółdzielni 
Arla Foods (Suchoń 2012). W Danii czterech na pięciu rolników to członkowie spół-
dzielni, za pośrednictwem których sprzedają i nabywają środki potrzebne do produkcji 
rolnej (Matuszak i Skórnicki 2012). Duńskie spółdzielnie działają nie tylko w sferze 
produkcji i przetwórstwa żywności, ale także w obszarze doradztwa rolniczego oraz 
ochrony interesów spółdzielców. 

W Irlandii – kraju, w którym trzy czwarte produkcji rolnej stanowi produkcja 
mleka – mleczarstwo i hodowla bydła w całości znajdują się pod nadzorem spółdziel-
czości. To właśnie przetwórnie mleka były tam wzorcem do tworzenia spółdzielni 
także w innych dziedzinach gospodarki. Mleczarnie były podmiotami, które integro-
wały gospodarstwa rolne, a przez to usprawniały ich działanie. Pomagały mniejszym 
gospodarstwom dotrzeć z wytwarzanymi przez nie produktami na rynek – zajmowały 
się zatem nie tylko przetwórstwem, ale także silnie wspierały dystrybucję (Herrmann 
2009). Spółdzielczość to forma działalności, w której w Irlandii obecnie zorganizo-
wane jest 65% podmiotów zajmujących się produkcją pasz oraz 70% przetwórców 
wieprzowiny5. 

We Włoszech podmioty spółdzielcze charakteryzują się znacznym rozdrobnieniem 
– kraj ten jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby spół-
dzielni, bowiem działa ich tam aż 41,5 tys. Znaczna część z nich funkcjonuje w otocze-
niu i na potrzeby gospodarstw rolnych, a tych ostatnich we Włoszech jest ponad 
1,7 mln. Pod względem liczby członków spółdzielni – 13 mln członków (oznacza to, że 
co piąty mieszkaniec tego kraju jest członkiem spółdzielni) – Włochy zajmują trzecie 
miejsce w UE, a pod względem liczby zatrudnionych – 1,1 mln pracowników spółdzielni 
– miejsce pierwsze6. Rolnicze spółdzielnie we Włoszech, podobnie jak w Irlandii, kładą 
szczególny nacisk na współpracę nie tylko w obszarze produkcji i przetwórstwa, ale 
także w zakresie dostarczania gotowych produktów do konsumentów. Przejmowanie 
wartości dodanej z pominięciem ogniwa pośredników handlowych oznacza większe 
korzyści dla producentów żywności. 

Z czego wynika specyfika spółdzielni? Dlaczego i czym ta współpraca różni się od 
innych form prowadzenia działalności gospodarczej? „Spółdzielnie są przedsiębior-
stwami o jedynych w swoim rodzaju właściwościach i sposobach działania, co zapew-
nia im patrzenie na wzrost ekonomiczny w długofalowej perspektywie. (…) pracujemy 
razem, dzielimy się wiedzą i zapewniamy sobie szanse drogami, które byłyby niemoż-
liwe w przedsiębiorstwach opartych o zysk udziałowców”7. Taką definicję spółdzielni 
podaje jeden z uczestników debaty dotyczącej roli i przyszłości spółdzielczości, którą 
z  inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przeprowadzono w 2012 r.  
(był to rok poświęcony ideom spółdzielczym). Te szczególne powiązania mogą się 
dobrze rozwijać na obszarach wiejskich, gdzie bez współpracy prowadzenie działalno-
ści mogłoby się okazać bardzo utrudnione. 

5 www.ekonomiaspoleczna.pl (data dostępu 15.09.2014) 
6 www.krs.org.pl (data dostępu 15.09.2014) 
7 Rola i przyszłość spółdzielczości (www.prezydent.pl; data dostępu 15.09.2014) 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl
http://www.prezydent.pl
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Współpraca w ramach spółdzielni ma wiele pozytywnych aspektów, w tym m.in. 
możliwość wspólnego zakupu i użytkowania sprzętu, znacznie większe możliwości 
inwestycyjne, niższe koszty prowadzenia działalności rolniczej. Spółdzielnie wiej-
skie są szczególnie otwarte na przyjmowanie kolejnych członków i poszerzanie 
grona osób zainteresowanych wspólnym prowadzeniem działalności. Spółdzielnie 
odzyskują zaufanie osób, które mogą stać się ich członkami, a samo uruchomienie 
działalności w tej formie jest silnie popierane – przedsiębiorcy chcący założyć spół-
dzielnie mogą korzystać z pomocy finansowej przeznaczonej na ten cel, mogą też 
czerpać informacje od firm doradczych oraz różnego rodzaju instytucji propagują-
cych rozwój działań wspólnych na wsi. Ponadto coraz liczniej pojawiają się strony 
internetowe zachęcające do uruchomienia spółdzielni. Uaktywniają się także nowe 
i wciąż jeszcze mało znane formy działalności kolektywnej, np. spółdzielnie socjalne. 
Z racji swojej specyfiki są one predestynowane do rozwoju i działania na obszarach 
wiejskich, gdzie możliwości znalezienia pracy, szczególnie przez osoby odchodzące 
z rolnictwa, są ograniczone. Na koniec sierpnia 2014 r. liczba tych spółdzielni była 
szacowana na nieco ponad 1200, przy czym najwięcej (135) działało ich na terenie 
województwa wielkopolskiego8. 

Podsumowanie 

Spółdzielnie na obszarach wiejskich mają ogromne możliwości działania i rozwoju. 
Mogą uaktywniać się i dywersyfikować swoją działalność także w obszarach zare-
zerwowanych dotychczas dla innych podmiotów (np. wiejskie spółdzielnie socjalne). 
Czynnikiem, który będzie dodatkowo wspierać ich działanie, jest pomoc finansowa 
przeznaczona specjalnie dla nich (np. dla spółdzielczych grup producentów rolnych). 

Silna i współpracująca z otoczeniem spółdzielczość na obszarach wiejskich może 
stać się motorem napędowym rozwoju tych obszarów. Dynamika zmian zachodzą-
cych na polskiej wsi jest na tyle duża, że część producentów może samodzielnie nie 
podołać wyzwaniom, jakie przed nimi staną, co w konsekwencji może ich zmusić do 
wycofania się z prowadzonej działalności. Kooperacja w ramach spółdzielni może się 
okazać antidotum na te problemy. Celowe wydaje się wdrażanie działań propagujących 
spółdzielczość i budujących jej nowy, pozytywny wizerunek. Negatywne doświadcze-
nia w zakresie współpracy spółdzielców w poprzednich dekadach nie powinny stać na 
przeszkodzie dalszemu rozwojowi tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Przykłady wybranych państw Unii Europejskiej pokazują, że współpraca taka była 
i jest doceniana przez wielu rolników. Jak wynika z doświadczeń długoletnich członków 
Unii Europejskiej, powinna ona obejmować nie tylko etapy produkcji i przetwórstwa 
żywności, ale także – a może przede wszystkim – jej dystrybucji. Pozwoli to na uzyska-
nie przez rolników większego udziału w wartości dodanej produktu, który sprzedają.

Spółdzielczość wiejska w Polsce była przez wiele lat niedoceniana, a jej potencjał 
ekonomiczny i społeczny nie był w pełni wykorzystywany. Dopiero ostatnie lat przy-
wróciły zainteresowanie tą formą działalności. Czy z dobrym efektem – czas pokaże. 

8 www.ozrss.pl (data dostępu 09.09.2014) 

http://www.ozrss.pl
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Zmiany – ich nieuchronność oraz konsekwencje  
społeczno-gospodarcze 

Changes – their inevitability and socio-economic 
implications 

Bogdan Klepacki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Streszczenie. Życie, a w dalekiej perspektywie ludzie, pojawili się na Ziemi i rozwijali 
poprzez permanentne, różnorodne i wieloaspektowe zmiany, określane także jako ewo-
lucja. W drodze zmian wyodrębniły się cywilizacje ludzkie. Zmiany jako takie to pro-
blem obszerny, w szczególności gdy odnosimy się do ich przyczyn, kreacji czy następstw. 
Także ludzie i organizacje, w których żyją, wykazują różny stosunek i zachowanie wobec 
zmian. Są one jednak nie zawsze od nas zależne, zwykle są także nieuchronne, a nawet 
można oczekiwać, że nastąpi ich przyspieszenie, co wynika m.in. z rozwoju nauki, w tym 
nauk technicznych czy biologii, ale także socjologii czy psychologii. Można założyć, że 
zmiany w  odniesieniu do agrobiznesu polegać będą na jeszcze większym powiązaniu 
rolników z rynkiem oraz na permanentnym korzystaniu przez nich z dorobku nauki i do-
radztwa, z  koncentracji i  współpracy. Wielkim obszarem zachodzących przemian jest 
edukacja i zinstytucjonalizowana nauka, w której pokłada się nadzieje na pozytywne 
zmiany na przyszłość. Zmiany same w sobie nie niosą jednak żadnej informacji warto-
ściującej i mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Są one procesem, a najlepszą 
metodę zmniejszania oporów przed zrozumieniem zmian i ich akceptacją lub odrzuce-
niem stanowi edukacja. 

Słowa kluczowe: zmiany • skutki zmian • zmiany a nauka 

Abstract. Life, and much later people, appeared on the Earth and developed through 
permanent, diverse and multi-aspect changes, also referred to as evolution. Human civ-
ilisations also came into being as a result of changes. Changes in themselves are a vast 
issue, specifically when we refer to their causes, creations and consequences. People and 
the organisations in which they live present various attitudes and behaviours towards 
changes. The latter, however, are not always within our control, they are also often inevi-
table, and one may expect their pace to accelerate, which results, among others, from the 
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development of science, including engineering science or biology, as well as sociology or 
psychology. One can assume that the changes in relation to agribusiness will consist in 
strengthening the links between farmers and the market, exploiting the recent achieve-
ments in science and consultancy, and taking advantage of consolidation and coopera-
tion. A vast area in which changes are taking place is education and institutionalised 
learning, where the main hope for future positive changes seems to rest. Changes as such 
do not carry any valuating information and may be positive or negative. They constitute 
a process, with education being the best method for decreasing resistance to understand-
ing changes and accepting or rejecting them. 

Key words: changes • effects of change • changes and science 

Wstęp 

Nie zawsze uświadamiamy sobie, że warunkiem powstania i rozwoju wszechświata, 
w tym naszego globu, a także naszego codziennego funkcjonowania jest zmienność. Już 
samo powstanie życia na Ziemi jest skutkiem ewolucji materii nieorganicznej w orga-
niczną i dalej, w organizmy żywe, coraz bardziej zaawansowane i skomplikowane, aż po 
stan znany nam współcześnie. Sam fakt pojawienia się człowieka jako dominującego 
gatunku na Ziemi być może zawdzięczamy katastrofie, która spowodowała wyniszcze-
nie gatunków wielkich zwierząt, wcześniej władających naszym globem, i powstanie 
niszy dla gatunku ludzkiego. Nie wnikając w prehistorię, a ograniczając spojrzenie do 
znanego okresu istnienia gatunku ludzkiego, czyli do jakichś kilkunastu tysięcy lat, 
można stwierdzić, że warunkiem osiągania każdego kolejnego etapu rozwoju były 
zmiany, bądź to gwałtowne, bądź też powolne, ewolucyjne. W historii możemy wyod-
rębnić wiele cywilizacji ludzkich. Ich powstanie oraz rozwój wywoływane były przez 
różne impulsy, zaś ich wyrazem zewnętrznym były zmiany określane czasem jako 
rewolucje technologiczne. 

Celem pracy było naświetlenie problematyki zmian w życiu społecznym i gospo-
darczym oraz ich skutków dla współczesnego społeczeństwa. W tym kontekście szcze-
gólną uwagę zwrócono na wyzwania i dylematy stojące przed edukacją, a także na jej 
rolę jako czynnika aktywującego przemiany. 

Materiał i metody 

Opracowanie ma charakter przeglądowy i dotyczy istoty oraz przebiegu procesu 
zmian, jakie mają miejsce w procesie kształtowania przemian cywilizacyjnych. Autor 
podjął w nim problem nieuchronności zmian i ich skutków dla współczesnej gospo-
darki, w tym rolnictwa, oraz dla społeczeństwa. Wskazał na postępujący proces prze-
mian społecznych i ekonomicznych oraz na rolę nauki w warunkach powodujących 
jego przyspieszenie. Główną tezą rozważań jest stwierdzenie, że edukacja i zmiany 
kreowane przez naukę są kluczowe dla sterowania tym procesem i stanowią wyzwanie 
dla współczesnego świata. 
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Zjawisko zmian w ujęciu retrospektywnym 
Bardzo ważne dla rozwoju gatunku, a nawet podstawowe dla ludzkości w walce o prze-
trwanie i byt, są sposoby zdobywania pożywienia, które można dzielić według różnych 
kryteriów. W ujęciu retrospektywnym sposoby te, dla celów oceny ich zmian na wczes-
nych etapach rozwoju ludzkości, można podzielić na: 
– zbieractwo, rybołówstwo i łowiectwo – od 2 mln do 8 tys. lat p.n.e.; paleolit, mezolit, 
– produkcję w wyniku uprawy roślin (pszenicy, jęczmienia, grochu i soczewicy) i cho-

wu zwierząt (bydła, kóz, owiec i świń) – od neolitycznej rewolucji rolniczej 8 tys. lat 
p.n.e., czyli od młodszej epoki kamiennej, do dziś. 

Główne miejsca tej rewolucji, a później ewolucji, to Bliski Wschód, Europa, Dolina 
Nilu, Dolina Indusu i Dolina Huang-ho. Jej przyczyny to przede wszystkim (Szpak 
2003): rosnący popyt na żywność (zwiększająca się liczba ludności) i malejąca wydol-
ność systemu zbieracko-łowieckiego, ale także zmiany klimatyczne, zwłaszcza ocieple-
nie klimatu, co spowodowało wyginięcie niektórych dużych zwierząt i przemieszczenie 
się innych na północ (renifery) oraz dotkliwy deficyt białka zwierzęcego. Przyczyną 
przemian była zapewne również obserwacja dziko rosnących roślin i rozpoznanie 
gatunków przydatnych do spożycia. 

Ważniejsze skutki tej rewolucji to: 
– przyrost liczby ludności, głównie w dolinach rzek, 
– zmiana trybu życia ludzi z wędrownego na osiadły, powstawanie osad o charakterze 

wyspowym, 
– podział pracy, początkowo na rolników i hodowców-pasterzy, a następnie wyodręb-

nianie się innych zawodów, 
– wzrost znaczenia mężczyzn w działalności gospodarczej, 
– pojawienie się nierówności majątkowych, rozpad wspólnot pierwotnych, 
– rozwój handlu między osadami ludzkimi, 
– rozwój kulturowy, w tym religijny, często powiązany z przyrodą i pracami rolnymi. 

W ciągu ostatnich 10 000 lat można wyróżnić wydarzenia będące kamieniami milo-
wymi w rozwoju gospodarczym świata (tab. 1). 

Trudno znaleźć jedną definicję zmian, ale ogólnie ujmując, są to przekształcenia 
istniejącego układu społecznego, ekonomicznego, kulturowego, technicznego i innych 
w nowy byt, przynajmniej w jednym elemencie odbiegający od stanu wyjściowego. 
Inna definicja, często stosowana w ujęciu ekonomicznym, mówi, że zmiana to wypeł-
nienie luki między stanem obecnym a pożądanym stanem przyszłym. Z punktu widze-
nia społeczno-ekonomicznego, zmiany mogą być makrosystemowe bądź realizowane 
na poziomie mikro. Mogą one wynikać z przyczyn wewnętrznych bądź zewnętrznych, 
mieć charakter dostosowawczy (reaktywny) lub wyprzedzający (planowany), jak też 
radykalny lub ewolucyjny (inkrementalny). 

Przyczynami zmian o źródłach wewnątrz organizacji mogą być zarówno dotych-
czasowe wyniki jej działania (sukcesy, porażki, dostrzeżone odchylenia od pożądanej 
sytuacji itp.), jak i rozbieżności między poglądami, stanowiskami bądź wyobrażeniami 
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członków organizacji a stanem rzeczywistym (racjonalność rzeczowa i metodyczna). Są 
to także nowe pomysły członków zespołu, szczególnie kierownictwa, zwykle o charak-
terze innowacji, dotyczące funkcjonowania organizacji. 

Obecnie większą rolę w kreowaniu zmian odgrywają czynniki zewnętrzne, takie jak 
na przykład: 
– zmiany w instytucjonalno-prawnym otoczeniu organizacji, 
– nacisk otoczenia konkurencyjnego (konkurencja, substytuty itp.), 

Tabela 1. Najważniejsze wydarzenia i związane z nimi okresy w rozwoju gospodarczym 
świata 

Okres Wydarzenie Miejsce Znaczenie

Przed 8000 r. p.n.e.
Zbieractwo, 
rybołówstwo,
myślistwo

Świat Pełne uzależnienie od przyrody

8000–3000 r. p.n.e.
Neolityczna 
rewolucja
rolnicza

Bliski 
Wschód

Początki uniezależniania się ludzi 
od przyrody, stałe osadnictwo

3000 r. p.n.e Stworzenie pisma Bliski 
Wschód

Możliwość gromadzenia informacji 
(wiedzy) oraz jej przekazywania

Od 1500 r. n.e.
Ekspansja 
zamorska
Europy

Świat Początek gospodarki światowej

Od 1600 r. Rewolucja naukowa Europa Początek swobodnego rozwoju 
myśli, sprzyjającego innowacyjności

Od 1750 r. Rewolucja 
ludnościowa Europa

Początek gospodarki przemysłowej, 
relatywne uniezależnienie się ludzi 
od przyrody

Od 1800 r. Rewolucja 
przemysłowa Europa

Przyspieszenie rozwoju gospodarki 
przemysłowej, rosnące uzależnienie 
ludzi od zasobów kopalin

Od 1930 r. Eksplozja 
demograficzna Świat Wzrost uzależnienia ludzi 

od zasobów przyrody

Od 1980 r. Rewolucja 
informatyczna

USA, 
świat

Przyspieszenie gromadzenia, 
przetwarzania i przekazywania 
informacji, kreowanie i wdrażanie 
nowych rozwiązań naukowych 
głównym źródłem przewagi 
konkurencyjnej

Od 2000 r. Rewolucja 
biotechnologiczna

USA, 
świat

Przyspieszenie zmian genetycznych, 
wzrost efektywności nakładów 
na organizmy żywe itd.

Opracowano na podstawie: Bartkowiak (2008) 
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– zmiany demograficzne, zwłaszcza w liczebności i w strukturze populacji, 
– zmiany w postrzeganiu np. mody, 
– postęp naukowo-techniczny i jego szybki przepływ do praktyki gospodarczej. 

Coraz silniejszym piętnem na turbulentności świata odciska się globalizacja, w tym 
zwłaszcza gwałtowny rozwój komunikacji. Konsekwencje zmian na różnych pozio-
mach dotyczą między inymi: 
– świata, organizacji światowych i regionalnych, państw i ich grup (konsekwencje 

makroekonomiczne), 
– małych organizacji i ich grup, związków, zrzeszeń itp., 
– pojedynczych ludzi i ich grup, np. rodzin, zawodów, grup społecznych, 
– nauczania na różnych poziomach: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, 

uczelni. 

Ludzie i organizacje przejawiają bardzo różne zachowania wobec zmian. Jednym 
z typów zachowań jest powszechnie dziś występująca (często w sferze zachowań 
społecznych) bierność, a więc brak reakcji i dostosowań. Zachowanie takie w przy-
padku wielkich zmian zewnętrznych może być źródłem upadku organizacji lub porażki 
poszczególnych osób, ale w przypadku nieznacznych zmian może być racjonalne. 
Innym typem zachowań jest adaptacja, czyli dostosowanie się do nowych sytuacji, 
wyzwań, bez większej próby oddziaływania na otoczenie. W sferze działań społecz-
nych czy nawet praktycznych istotne jest oddziaływanie na otoczenie, tj. podejmowa-
nie próby jego kształtowania, zarówno w sensie pozytywnym (np. walka „Solidarności” 
o zmianę ustroju), jak i negatywnym (jak przejęcie Krymu przez Rosję). Zachowanie 
wobec zmian może polegać także na zmianie pola działania przez rozszerzenie zakresu 
dotychczasowych działań na obszary pokrewne bądź odległe, a nawet przez porzuce-
nie dotychczasowych działań i podjęcie zupełnie nowych. 

Nieuchronność zmian – skutki dla współczesnego 
społeczeństwa 

Obserwując sytuację społeczno-gospodarczą na świecie można stwierdzić, że zmiany 
są nieuchronne, a nawet można oczekiwać ich przyspieszenia. Wynika to z wielu 
uwarunkowań, w tym zwłaszcza z rozwoju nauki, zarówno nauk technicznych, jak 
i biologii, ale także socjologii, psychologii i in. Współczesny świat to także kreacja 
zmian poprzez gwałtownie rosnącą mobilność ludzi, przemieszanie ras, religii, 
kultur, profesji, stylów życia itd. Dużą rolę odgrywa tu również skrócenie dystansu 
między ludźmi, traktowane w ujęciu globalnym, zwłaszcza poprzez promieniowanie 
wzorców kulturowych. Kraje najsilniejsze ekonomicznie, o wysokim poziomie życia, 
narzucają innym swoje wzorce kultury, demokracji, relacji międzyludzkich, w tym 
także rodzinnych. 

Należy oczekiwać rosnącej konkurencji na poziomie przedsiębiorstw i organizacji, 
w tym na poziomie lokalnym, ale także między regionami, państwami, ich ugrupowa-
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niami, aż do poziomu konkurencji globalnej (w przyszłości kosmicznej). Nie tylko dla 
jednostek, ale i dla całych grup społecznych ważne są psychologiczne aspekty zmian. 
Skrajną reakcją (przy zmianach gwałtownych) jest trauma kulturowa, której przykład 
widzieliśmy w Polsce i krajach pokomunistycznych tuż po transformacji gospodarczej, 
zaś jej skutki trwają do dziś. 

Objawy traumy kulturowej mogą być następujące (Sztompka 2000): 
– brak zaufania ludzi do instytucji i innych osób, 
– poczucie bezsilności, apatia, 
– orientacja na dzień dzisiejszy, 
– nostalgia za przeszłością, 
– niepokoje i lęki o bezpieczeństwo, 
– masowe dyskusje, spory, ruchy społeczne. 

Ważne jest wyjście, i to możliwie szybkie, z traumy kulturowej. Sposoby na przy-
spieszenie przełamania traumy społecznej dostrzega się w różnych działaniach insty-
tucjonalnych, w tym ekonomicznych i prawnych, ale także, co nie jest proste, w przy-
spieszeniu rotacji pokoleń. 

Uznając nieuchronność zmiany otoczenia i uwarunkowań wewnętrznych, można 
przedstawić kilka uogólnień istotnych dla rolnictwa i agrobiznesu. Należy domniemy-
wać, że wzrastać będzie znaczenie bystrej i fachowej obserwacji oraz analizy otoczenia 
przez rolników, a zwłaszcza syntetyczne, prognostyczne „czytanie” przez nich rynku. 
Jednakże warunkiem sukcesu w gospodarowaniu staje się jak najszersze wykorzystanie 
osiągnięć nauki, a także systematyczne korzystanie z doradztwa rolniczego o wysokim 
poziomie zawodowym. Coraz większej wagi nabiera więc edukacja, nowoczesna wiedza 
i kształcenie. Gospodarstwa rolnicze w Polsce w większości są zbyt małe w sensie 
ekonomicznym, zarówno obszarowo, jak i kapitałowo, są też skromne organizacyjnie, 
stąd ich szansą na przetrwanie i rozwój jest koncentracja i współpraca, w tym wspólne 
przedsięwzięcia, np. działalność w stowarzyszeniach czy grupach producenckich. 
W  zakresie produkcji decydujące staje się utrzymanie wysokiego reżimu technolo-
gicznego, czyli umiejętne spełnienie wszystkich warunków technologii oraz precyzja 
w decyzjach i wykonaniu założeń optymalnie określonego procesu, w tym także coraz 
szersze wdrażanie rolnictwa precyzyjnego. 

Rozwój nauki w warunkach przyspieszających zmian stawia przed naukowcami 
nowe zadania i powinności. Stale pojawiają się nowe wyzwania, co z jednej strony 
stanowi zagrożenie, np. szybkiej dezaktualizacji tematów, podejmowanych proble-
mów i wyników badań, jednak z drugiej strony oznacza szansę dla nauki i pracow-
ników naukowych, zwłaszcza młodszych, zapewniając ciągłość potrzeby naukowej 
obserwacji oraz badań. Współcześnie nieustannie rośnie znaczenie posiadania umie-
jętności „odczytywania problemów przyszłości”, określania tematów, które będą 
znaczące nie w chwili zgłoszenia projektu lub otrzymania środków na jego zreali-
zowanie, lecz w momencie prezentacji wyników badań. Kształtuje się nowy, bardzo 
ważny obszar wiedzy i rozwija się umiejętność poszukiwania źródeł finansowania 
badań, zarówno w formie zasilania budżetowego, jak i w innej postaci, tj. ze środków 
prywatnych, środków stowarzyszeń, Unii Europejskiej itp. Należy jednak zaznaczyć, 
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że obecnie w nauce coraz silniej akcentowany jest formalizm. Widoczne zagrożenie 
dla rozwoju nauki stwarza coraz bardziej sformalizowany system ocen pracowników 
naukowych oraz system ich awansów. Współcześnie zagadnienie miejsca publikowania 
i liczby zdobytych punktów stało się ważniejsze od rzeczywiście uzyskanych osiągnięć 
naukowych. 

Organizacja społeczeństwa jest coraz bardziej skomplikowana, dlatego trudno ją 
zrozumieć, patrząc przez pryzmat pojedynczych nauk. Tymczasem mamy do czynie-
nia z „rozejściem się” nauk humanistycznych, zwłaszcza społecznych, i nauk ścisłych. 
Niebezpiecznym zjawiskiem, częstym, a nawet dominującym w systemie kształcenia 
i awansów naukowych, jest też rozdrobnienie dziedzin i dyscyplin naukowych. W teorii 
popierane są badania interdyscyplinarne, ale w praktyce najczęściej jest odwrotnie, 
bowiem wymaga się coraz węższego zakresu rozpraw naukowych i to ograniczonego 
do ścisłych dyscyplin. 

Kolejnym polem wielkich wyzwań stawianych przez zmiany oraz związanych z nimi 
dylematów jest edukacja. Do najważniejszych z nich można zaliczyć poszukiwanie 
odpowiedzi na następujące pytania: 
– Jaki powinien być stopień rozległości nauczania, a mianowicie, czy preferować na-

uczanie specjalizacyjne czy też wielostronne? 
– Który sposób jest bardziej efektywny i przydatny: kształcenie indywidualne czy ze-

standaryzowane? 
– W jakiej mierze powinno się stosować podające, a w jakiej – aktywizujące formy 

nauczania, w zależności od poziomu kształcenia? 
– Jak kształtować proporcje między nauczaniem dla rozwijania indywidualizmu ludzi 

a wyrabianiem w uczniach umiejętności działań zespołowych? 
– Co i jak należy zrobić, aby model uczenia się przez całe życie nie był hasłem, lecz 

stał się rzeczywistością w skali społecznej? 
– W jaki sposób zmodyfikować programy i treści kształcenia młodzieży, aby nauczać 

nie dla „zawodowości”, a dla „zatrudnialności”? 
– Jak na poziomie studiów akademickich ukształtować miejsce wiedzy opisanej we-

dług narzuconych standardów i złożonych wymogów instytucjonalnych? 

Pytań o podobnym obszarze opisu zapewne można zadać bardzo wiele, zarówno 
w  odniesieniu do dydaktyki, jak i samej nauki oraz jej misji społecznej. Niektóre 
z nich to: 
– Czy możliwy jest przełom w dydaktyce na poziomie różnych szkół (i poziomów 

kształcenia) i zerwanie z kształceniem encyklopedycznym na rzecz kształtowania 
umysłów uczniów i studentów? 

– Czy z punktu widzenia społecznego korzystne jest dalsze preferowanie kształcenia 
masowego, a jeśli nie – w jaki sposób znaleźć równowagę między takim kształce-
niem a edukacją elitarną? 

– Jakie są – w różnych grupach nauk – optymalne proporcje między dominującym 
obecnie kształceniem „kontaktowym” a uznawanym przez wielu dydaktyków za 
przyszłościowe nauczaniem na odległość? 



Bogdan Klepacki32

PDGR – PSAH

W zakresie zarządzania także pojawia się wiele dylematów i koniecznych prze-
wartościowań. Jako jedną z ważniejszych kwestii można wymienić konieczność przej-
ścia w gospodarowaniu kadrami od modelu „sita” do modelu „kapitału ludzkiego”. 
Koniecznością staje się upowszechnienie wśród kadry kierowniczej umiejętności 
delegowania uprawnień podwładnym różnego szczebla, a także kształtowanie – już 
w okresie edukacji – umiejętności organizacji pracy zespołowej. Na tym tle bardzo 
ważna, szczególnie w warunkach rosnącego poziomu wykształcenia podwładnych, 
staje się minimalizacja elementów motywowania negatywnego pracowników na 
rzecz oddziaływania pozytywnego. Istotne jest inicjowanie oraz wspieranie kreatyw-
ności i przedsiębiorczości wszystkich członków społeczności, bez względu na aktu-
alnie zajmowaną pozycję, gdyż osoby na niskich stanowiskach mogą dysponować 
olbrzymim potencjałem intelektualnym. Ekonomiści także mają nowe zadania do 
przemyślenia, m.in. konieczność stosowania bardziej niż dotychczas elastycznego 
rachunku ekonomicznego, istotnego we wspomaganiu decyzji, w tym stawiania 
myślenia ekonomicznego przed czysto księgowym. Wreszcie, przed kapitałem ludz-
kim na różnych szczeblach pojawiają się nowe wyzwania wobec coraz mocniejszego 
powiązania różnych nauk, w tym np. zarządzania z psychologią, socjologią, infor-
matyką oraz naukami odnoszącymi się do kształcenia umiejętności zarządzania 
zmianami. 

Zmiany w otoczeniu mają coraz wyraźniejszy wpływ na nasz rozwój osobisty. 
Zagadnienie to jest wielowątkowe. Godna podjęcia jest w tym względzie kwestia 
nowych wyzwań i problemów, które często są także problemami powracającymi. 
Zwiększa się rola samokształcenia ludzi w miejsce dotychczasowego zorganizowa-
nego, przymuszonego kształcenia; dotyczy to szczególnie pogłębiania wiedzy i dosko-
nalenia umiejętności ludzi dorosłych. W sferze organizacji życia osobistego pojawia 
się coraz więcej dylematów, szczególnie dotyczących wyboru: życie rodzinne czy praca 
na sukces zawodowy, a także umiejętności wygospodarowania czasu dla rodziny. 
Wiąże się z tym coraz wyraźniejsza zmiana modelu rodziny i relacji międzyludz-
kich, wyrażająca się w świadomym wyborze: rodzina czy samotne życie („singiel”). 
Kreatywność, często związana z wielkim wysiłkiem intelektualnym, staje się niezbęd-
nym warunkiem awansu zawodowego. Jednocześnie dostrzegamy znaczne wydłużenie 
biologicznej młodości organizmu ludzkiego; podobnie jest z młodością kalendarzową 
(widać to w statystykach). Zyskuje więc na znaczeniu problematyka wykorzystania 
tego dodatkowego czasu sprawności, ale i konkurencyjności poszczególnych pokoleń. 
Nasze pokolenie – a sprawa ma charakter rozwojowy – jest nieustannie „atakowane” 
olbrzymią ilością informacji, podlega pewnego rodzaju medialnemu „praniu mózgów”. 
Kolejne generacje, dla zachowania zdrowia psychicznego, będą więc musiały uzyskać 
odporność na wpływ mediów, mód, „zbawczych nowinek”. Niewykluczone, że pojawią 
się nowe nauki, których twórcy będą uczyli, jak lekceważyć lub neutralizować różno-
rodne, często wrogie, działania marketingowe. 

Dla wszystkich ludzi, ale szczególnie dla pracowników pełniących funkcje kierow-
nicze, decydująca o sukcesie będzie umiejętność „zarządzania stresem”. Wydaje się, 
że ta umiejętność, wrodzona lub nabyta poprzez uczenie się, w największym stopniu 
obecnie decyduje, na jaki szczebel zarządzania się nadajemy, czyli jaką funkcję kierow-
niczą możemy pełnić, a do czego nie mamy predyspozycji. 
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Przez tysiąclecia w większości społeczeństw wielkim szacunkiem otaczani byli 
ludzie starsi, dojrzali, doświadczeni. Obecnie jednak zasadne jest pytanie – być może 
przewrotne – czy cywilizacja mądrych starców ma jeszcze szansę. Istnieje wiele prze-
słanek, że nastąpiło odwrócenie ról: dzieci – rodzice, nauczający – nauczani. Mamy tu 
do czynienia z kilkoma modelami kultury. Mianowicie, dla społeczeństw tradycyjnych 
typowa jest kultura postfiguratywna – wzory kulturowe dzieciom i młodzieży przeka-
zują ludzie starsi. W okresie przejściowym powszechna staje się kultura kofiguratywna 
– wzory kulturowe są przekazywane przez pokolenie średnie, a pokolenie starszych 
jest marginalizowane. Zapewne przed nami jest kultura prefiguratywna – pokolenia 
starsze „nie nadążają” za nowymi rozwiązaniami, modelem życia, zmianami, dawne 
wzorce kulturowe się nie sprawdzają, zaczynają dominować młodzi. Wiele wskazuje, 
że obecnie taka sytuacja jest coraz częstsza. 

Podsumowanie 

Zaprezentowane refleksje trudno podsumować w zwięzły sposób, chociażby z uwagi 
na wielowątkowość syntetycznie ujętych treści oraz zapewne zbyt skromne rozwinię-
cie podejmowanych myśli. Czytelnikom proponuję do rozważenia kilka tzw. „złotych 
myśli” dotyczących zmian, ich rodzajów i następstw: 
• Zmiana jako taka nie niesie w sobie żadnej informacji wartościującej. 
• Skutki zmian mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. 
• Zmiany są nieuniknione, są procesem, a nie zdarzeniem. 
• Pożądana lub konieczna jest tylko zmiana właściwa co do rodzaju, kierunku i rozleg-

łości. 
• Bezpieczniejsze i korzystniejsze są zmiany planowane aniżeli reaktywne. 
• W sytuacjach wymuszenia częste są zmiany pozorne zamiast rzeczywistych. 
• Łatwiejsze do wdrożenia i trwalsze są zmiany akceptowane niż wymuszone. 
• Przymus wewnętrzny jest łatwiejszy do zaakceptowania niż zewnętrzny. 
• W makroekonomicznym ujęciu edukacja jest najlepszą metodą zmniejszania opo-

rów przed zmianami. 
• Na poziomie organizacji najskuteczniejsze jest włączanie i wyjaśnianie. 
• Współczesne organizacje, które chcą istnieć i rozwijać się, są skazane na zmiany. 
• Wszyscy musimy nauczyć się zarządzania brakiem ciągłości. 

Na zakończenie cytuję aforyzm George’a Bernarda Shawa dotyczący kwestii zmian 
i postępu1: 

Rozsądny człowiek dostosowuje się do świata, 
a człowiek nierozsądny uparcie stara się przystosować świat do siebie. 
Zatem cały postęp zależy od człowieka nierozsądnego. 

1 Shaw G.B. (1903), Maxims for revolutionists, [w:] Man and superman: A comedy and a philoso-
phy. Cambridge, Mass., The University Press. 
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Kontynuując tę myśl, proponuję własne, autorskie przesłanie: 

Naukowcy, w imię postępu 
nie bójmy się być choć trochę nierozsądni! 
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Regionalne zrównoważenie ekonomiczno-ekologiczne 
gospodarstw rolniczych a ich położenie na obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)*

Regional economic and ecological sustainability of farms 
and their location in less favoured areas (LFA) 

Mirosław Machnacki 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie. Powszechnie dostrzega się potrzebę oddzielenia rolnictwa towarowego od 
ekologiczno-społecznego w zależności od regionalnych uwarunkowań środowiskowych 
i społeczno-gospodarczych. Ważne jest ustalenie, co w danym regionie powinno stanowić 
priorytet – intensyfikacja rolnictwa czy ochrona przyrody. Głównym celem artykułu jest 
znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy stosowane zasady finansowe i ograniczenia po-
lityki rolnej dają możliwość trwałego rozwoju gospodarstw w zróżnicowanym otoczeniu 
przyrodniczym (warunki agroklimatyczne, glebowe, zasoby przyrodnicze) oraz społeczno-
-ekonomicznym (stopień rozwoju ekonomicznego, poziom i struktura dochodów, poziom 
edukacji). W pracy dobrano wskaźniki do oceny stanu zrównoważenia gospodarstw rol-
niczych w odniesieniu do badanych regionów. Ocenę oparto na wskaźnikach zrównowa-
żonej wartości dodanej ekonomicznej i ekonomiczno-ekologicznej gospodarstw. Ponadto 
określono, jakie relacje zachodzą między dochodami gospodarstw i ich wsparciem w po-
staci dopłat a zrównoważeniem ekonomiczno-ekologicznym. W wyniku badań wykazano, 
że gospodarstwa położone na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
(ONW), szczególnie te niewyspecjalizowane, o mieszanym (roślinno-zwierzęcym) typie 
produkcji, charakteryzują się gorszymi wartościami zrównoważenia. 

Słowa kluczowe: ONW • gospodarstwa rolnicze • wskaźniki ekonomiczno-ekologiczne • 
ocena ekonomiczno-ekologiczna • dopłaty do działalności operacyjnej 

Abstract. The need to separate commercial farming from ecological-and-social farm-
ing, depending on regional environmental and socio-economic conditions, is commonly 
recognised. Of prime importance there is to decide whether agricultural intensification 
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or environmental protection should be given priority in the region. This study aims to 
determine whether the current financial rules and constraints of agricultural policy al-
low a sustainable development of agricultural holdings in varied environments, both po-
litical (agro-climate, soils, natural resources) and socio-economic (degree of economic 
development, level and structure of income, level of education). For the purpose of as-
sessing the balance of farms in a set of regions, a number of indicators were considered. 
The assessment was based on sustainable economic and economic-and-ecological value 
added of the farms. In addition, relations were determined between the contribution of 
subsidies to the income and the economic-and-ecological balance of the holdings. It was 
found that farms situated in less favoured areas (LFA), especially non-specialised ones, 
i.e. with mixed (plant and animal) production, show poorer sustainability. 

Key words: LFA • farms • economic and ecological indicators • economic and ecological 
assessment • subsidies to operation activity 

Wstęp 

Globalizacja i rosnąca konkurencja rodzi potrzebę oddzielenia rolnictwa towarowego 
od rolnictwa ekologiczno-społecznego w zależności od regionalnych uwarunkowań 
środowiskowych i społeczno-gospodarczych. Istotne staje się ustalenie, co w regionach 
jest możliwe do realizacji – intensyfikacja rolnictwa czy ochrona przyrody. Na obsza-
rach dogodnych dla prowadzenia konkurencyjnego towarowego rolnictwa priorytetowo 
powinno się traktować funkcję produkcyjną. Należy tu stymulować rozwój intensyw-
nych, wyspecjalizowanych gospodarstw, uwzględniając tylko podstawowe ograniczenia 
środowiskowe. Na tych obszarach konieczna jest poprawa struktury agrarnej i demo-
graficznej. Działania tego typu mogą jednak powodować depopulację obszarów. Do 
rozważenia pozostaje więc kwestia, jaka część gospodarstw o tradycyjnych formach 
gospodarowania powinna pozostać dla pielęgnowania przyrody. W warunkach zmniej-
szającej się opłacalności produkcji rolniczej maleje wykorzystanie obszarów o niskiej 
użyteczności rolniczej w produkcji żywności. Zagraża to porzucaniem tych terenów 
oraz ich zarastaniem przez rośliny nieuprawne (Bański 2008). Wprowadzone w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej dopłaty do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodaro-
wania (ONW) mają na celu zahamowanie tego procesu. Na tych obszarach stosuje się 
również dodatkowe wymogi w zakresie ochrony środowiska. Dopłaty do gospodarstw 
prowadzących działalność rolniczą na ONW są więc ceną zarówno za prowadzenie 
działalności w gorszych warunkach, jak i za świadczenie dodatkowych usług środowi-
skowych. Na innych obszarach ze szczególnie dużymi ograniczeniami środowiskowymi, 
np. na obszarach sieci Natura 2000, rośnie znaczenie usług pozarolniczych świadczo-
nych przez gospodarstwa rolne, w tym usług środowiskowych, kulturowych (religijnych, 
etycznych) i agroturystycznych, jak również produkcji żywności ekologicznej, produkcji 
żywności jakościowej służącej promocji regionu, a także powiększania obszarów pod 
inwestycje mieszkaniowe. Rolnicy na tych obszarach oprócz dochodów z działalności 
rolniczej uzyskują dochody ze sprzedaży dodatkowych usług wycenianych przez rynek, 
co jednak może nie zapewnić dochodów parytetowych właścicielom gospodarstw. 
Z drugiej strony, postawione wysokie wymagania w zakresie ochrony środowiska 
hamują przekształcanie rolnictwa w kierunku tworzenia gospodarstw konkurencyj-
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nych. Funkcjonowanie gospodarstw na terenach cennych przyrodniczo jest wskazane 
z punktu widzenia konserwacji zasobów przyrody. Po wdrożeniu zasad związanych 
z ONW i Naturą 2000 okazało się, że prowadzenie działalności rolniczej z rozszerzo-
nym zestawem usług środowiskowych stanowi tańszy sposób zachowania odpowied-
nich przyrodniczo walorów tych obszarów niż tworzenie parków ochrony przyrody czy 
inne działania ochronne. Stąd niezbędne jest wsparcie tych gospodarstw, wyrównujące 
różnice dochodów w stosunku do gospodarstw osiągających dochód parytetowy. 

Na świecie i w Polsce systematyczne zmniejsza się powierzchnia przeznaczona do 
intensywnej produkcji rolnej (wyłączenia środowiskowe, np. Natura 2000, na cele inwe-
stycyjne, rekreacyjne i inne), co wobec rosnącej światowej populacji ludności, więk-
szych wymagań żywieniowych i przeznaczania produktów rolnych na cele nieżywno-
ściowe wskazuje na konieczność istnienia obszarów wysoko intensywnego rolnictwa. 
Zróżnicowane jest również otoczenie, w którym funkcjonują gospodarstwa rolne, różne 
są też ich możliwości dochodowe. Obszary metropolitarne wprawdzie często wysysają 
zasoby pracy z przyległych rejonów, ale w okresach obniżonej dochodowości rolnictwa 
opóźniają zaniechanie w nich działalności rolniczej ze względu na możliwość łączenia 
przez część osób dochodów z rolnictwa i z działalności pozarolniczej. Możliwości takich 
nie ma na obszarach peryferyjnych, stąd łatwiej ulegają one degradacji i depopulacji. 
Omawiane podejście zmienia rolę przestrzeni z tradycyjnej, uwzględniającej głównie 
cele rolnicze, na rolę uwzględniającą również nowe funkcje, takie jak miejsce życia, 
pracy i wypoczynku ludzi mieszkających na danym obszarze oraz dostarczanie wielu 
dóbr publicznych całemu społeczeństwu kraju i Unii Europejskiej. 

W Polsce płatności są rozdzielane do gospodarstw według zasad wspólnych dla 
całego kraju i są przypisane głównie do powierzchni, nie uwzględniają natomiast kosz-
tów ochrony środowiska w rolnictwie i w regionach. System płatności w perspektywie 
finansowej 2007–2013 prowadził do standaryzacji gospodarstw rolniczych na obsza-
rze całego kraju i nie spełniał założonych funkcji (Wołek 2009). Jak wskazują bada-
nia autora niniejszego opracowania (Machnacki 2012), udział dopłat do działalności 
operacyjnej w dochodach z gospodarstwa rolnego zmienia się wraz z intensywnością 
gospodarowania i maleje od ok. 80% w gospodarstwach najmniej intensywnych, nisko-
nakładowych, do ok. 20% w gospodarstwach wysoko intensywnych, które najbardziej 
niekorzystnie oddziałują na środowisko naturalne. W tych ostatnich gospodarstwach 
płatności nie mają istotnego znaczenia i nie hamują wzrostu intensywności prowadze-
nia gospodarstw (Bieńkowski i in. 2008, Piekut i Machnacki 2011). We wspomnianych 
badaniach zidentyfikowano województwa o różnym stopniu zrównoważenia i rozwoju 
rolnictwa oraz jego różnej intensywności, ale nie pokrywają się one z regionami przy-
jętymi np. na potrzeby systemu Polski FADN, trwają więc dalej prace nad podziałem 
regionalnym kraju pod względem warunków i rozwoju rolnictwa. Również Bański 
(2008) obserwuje pogłębiającą się dywersyfikację rozwoju rolnictwa i obszarów wiej-
skich – z zanikaniem rolnictwa na jednych terenach, a rozwojem wysoko intensywnych 
gospodarstw na innych obszarach – i przewiduje dalsze narastanie tego procesu. Jako 
przyczynę takich zmian wymienia się warunki ekonomiczno-przyrodnicze gospodaro-
wania, ale także wpływ metropolii. 

Zintegrowana ocena zrównoważenia gospodarstwa obejmuje ocenę środowiskową, 
ocenę społeczną i ocenę ekonomiczną. Pozwala nie tylko określić aktualny stan gospo-
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darstwa, ale także zidentyfikować jego mocne i słabe strony w aspekcie zrównoważo-
nego rozwoju. Określenie mocnych i słabych stron gospodarstwa oraz ich źródeł, tj. tego, 
czy wynikają one z zarządzania systemem (gospodarstwem) czy z instrumentów polityki 
rolnej, może – w przypadku oceny kierunku produkcji rolniczej – stanowić podstawę do 
opracowania wytycznych w zakresie koniecznych zmian w zarządzaniu gospodarstwem 
lub zmian w instrumentach polityki rolnej (Anderson 2004, Westhoek i Brouwer 2004). 

Opracowano wiele wskaźników, w tym zintegrowanych, służących do oceny stopnia 
zrównoważenia gospodarstw. Stosuje się metody, które mają na celu ustalenie pełnej, 
uwzględniającej również efekty środowiskowe, wartości dodanej z gospodarstwa 
(Andersen i in. 2007, Van Passel i in. 2007). Stan zrównoważenia gospodarstw jest jednak 
stanem nie statycznym, lecz dynamicznym; zależy od przepisów, cen, płac w innych 
działach gospodarki, poziomu mechanizacji, rozwoju kraju. Autorzy prac skupiają się 
na poszukiwaniu stanu zrównoważenia gospodarstw w danym układzie z uwzględnie-
niem wielu aspektów (Wilk 2005, Runowski 2007, Majewski 2009). Badania wskazują 
na możliwości wykorzystania rachunkowości FADN do ekonomiczno-ekologicznej 
oceny gospodarstw (Wilk 2005, Machnacki i in. 2006, Machnacki 2007). Oddziaływanie 
gospodarstw na środowisko oraz ich wyniki ekonomiczne zależą od typów produkcyj-
nych gospodarstw oraz od poziomu intensywności produkcji (Piekut i Machnacki 2004, 
Machnacki i in 2006). Obserwowane jest też zróżnicowanie regionalne, które wskazuje 
na przystosowywanie się rolnictwa przez lata do warunków społeczno-ekonomicznych 
obszarów (Wilk 2007). 

Praca ma na celu wskazanie głównych problemów równoważenia ekonomiczno-
-ekologicznego gospodarstw rolniczych w układzie regionalnym i lokalnym oraz doko-
nanie analizy porównawczej i oceny zrównoważenia gospodarstw rolniczych o różnym 
typie produkcyjnym, położonych na ONW i pozostałych obszarach. Przyjęto zało-
żenia, że równowaga ekonomiczno-ekologiczna gospodarstw nie jest stanem, lecz 
dynamicznym procesem uwarunkowanym zmianą cen środków produkcji rolniczej 
i produktów rolnych, płac w działach pozarolniczych, przepisami ekologicznymi 
i  warunkami pogodowymi, oraz że ocena stopnia zrównoważenia ekonomiczno-
-ekologicznego gospodarstw zależy od punktu odniesienia i zakresu uwzględnionych 
wskaźników. W pracy zastosowano nową, niestosowaną jeszcze na polskim gruncie 
metodę porównywania grup gospodarstw o różnej charakterystyce przy użyciu zrów-
noważonej wartości dodanej. 

Materiał i metody 

Ocenę zrównoważenia gospodarstw położonych na nizinnych ONW wykonano na 
podstawie danych Polskiego FADN (Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych 
Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych; ang. Farm Accountancy Data Network) dla lat 
2007–2009. Analizie poddano gospodarstwa w gminach wiejskich położonych poniżej 
wysokości 300 m n.p.m. Ze względu na odrębność i małą liczebność, z badań wyłą-
czono gospodarstwa bardzo duże. Gospodarstwa podzielono na dwie podgrupy: 

1 – położone poza ONW, 
2 – położone na ONW. 
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Wpływ położenia gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospoda-
rowania oceniono dla podstawowych typów rolniczych, takich jak: „uprawy polowe”, 
„krowy mleczne”, „zwierzęta w systemie wypasowym”, „zwierzęta ziarnożerne” 
i „mieszane”. Gospodarstwa reprezentujące wymienione typy stanowiły najliczniejszą 
grupę gospodarstw znajdujących się w obszarze zainteresowania Polskiego FADN. 
Gospodarstwa porównano, opierając się na wskaźnikach ekonomicznych, ekologicz-
nych i ekonomiczno-ekologicznych. Dokonano również porównania gospodarstw przy 
użyciu zintegrowanego wskaźnika zrównoważonej wartości dodanej, opracowanego 
według koncepcji Figgego i Hahna (2005). Podstawą jego ustalenia jest założenie, że 
każde przedsiębiorstwo w swej działalności wykorzystuje kapitał ekonomiczny, czyli 
zasoby rzeczowe, pracę, ziemię oraz inne aktywa, a także kapitał ekologiczny wyra-
żający się w różnych formach zanieczyszczenia i obciążenia środowiska naturalnego. 
Kapitały są wykorzystywane z różną efektywnością, skąd bierze się różnica w wyni-
kach ekonomicznych jednostek dysponujących podobnymi zasobami. Wartość dodaną 
powszechnie ustala się tylko w odniesieniu do kapitału ekonomicznego, w rachunku 
zwykle pomija się natomiast efektywność zużytego środowiska. Uwzględnienie obu 
form efektywności jest poszukiwaniem równowagi ekonomiczno-ekologicznej (nazy-
wanej też ekonomiczno-środowiskową). 

Zasadniczą wadę wskaźników używanych do pomiaru równowagi ekonomiczno-
-ekologicznej przedsiębiorstw i gospodarstw stanowi wyrażanie ich w różnych jednost-
kach i nieporównywalność. Stosowanie wag do poszczególnych wskaźników jest często 
naznaczone subiektywizmem. Proponowana metoda ma na celu sprowadzenie do 
jednego, wspólnego, wartościowego mianownika efektywności wykorzystania różnych 
rodzajów kapitału, zarówno ekonomicznego, jak i ekologicznego. Zrównoważenie 
oceniane tą metodą również ma względny charakter, zależy bowiem od punktu bazo-
wego – na przykład, w niniejszym opracowaniu jest nim gospodarstwo przeciętne dla 
danego typu produkcyjnego ze zbiorowości gospodarstw FADN o wielkości ekonomicz-
nej poniżej 100 ESU, położonych na obszarach nizinnych. Wiąże się to ze względnym 
i dynamicznym charakterem osiągania równowagi ekonomiczno-ekologicznej. Punkt 
równowagi zależy zarówno od wskaźników związanych z rodzajem makrootoczenia, 
jak i od polityki wsparcia stosowanej wobec rolnictwa i obszarów o różnej wrażliwo-
ści ekologicznej. Wydajność pracy uwzględniona we wskaźniku odnosi się również do 
społecznej oceny zrównoważenia gospodarstw. 

Metodyka i etapy szacowania wartości zrównoważenia 

Etap I. Ustalenie czynników = kapitałów uwzględnianych przy ocenie zrównowa-
żenia:
– kapitał ekonomiczny: praca, kapitał przedsiębiorstwa (= aktywa ogółem), 

użytkowane UR, 
– kapitał ekologiczny: nadwyżka azotu, zużyta energia, wartość zużytych 

nawozów sztucznych i środków ochrony roślin (przyjęto założenie, że im 
wyższy poziom zużycia wybranych przemysłowych czynników produkcji, 
tym większe obciążenie środowiska wynikające z zanieczyszczenia na ob-
szarze gospodarstwa, jak również w miejscach ich wytwarzania). 
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Etap II. Ustalenie kosztu poszczególnych rodzajów kapitału w ocenianym gospo-
darstwie czy grupie gospodarstw (Kkn): 
– iloraz wartości dodanej brutto i liczby jednostek kapitału (jn), np. ha UR, 

zł wartości aktywów, kg nadwyżki azotu itd. 

Etap III. Ustalenie punktu odniesienia (bazowego): 
– przeciętne gospodarstwo, 
– gospodarstwo o najlepszych parametrach ekologicznych i/lub ekono-

micznych, 
– przeciętne gospodarstwo w okresie kilku lat. 

Etap IV. Ustalenie kosztu alternatywnego kapitału (Kkn(b)): 
– iloraz wartości dodanej i ilości kapitału w punkcie bazowym (jn(b)). 

Etap V. Ustalenie różnicy dla poszczególnych rodzajów kapitału: 
– rozrzut między punktem bazowym a punktem badanym (Δn = Kkn – Kkn(b)). 

Etap VI. Ustalenie wartości zrównoważenia poszczególnych kapitałów: 
– iloczyn rozrzutu i ilości zużytego kapitału w badanym gospodarstwie 

czy grupie gospodarstw (Wzn = Δn · jn) 

Etap VII. Ustalenie wartości zrównoważenia gospodarstwa czy grupy gospodarstw: 
– suma zrównoważenia poszczególnych kapitałów (Kz  =  ΣWzn, gdzie n 

przyjmuje wartości od 1 do k, przy czym k jest liczbą kapitałów uwzględ-
nianych w ocenie zrównoważenia). 

W niniejszym opracowaniu przy ocenie zrównoważenia ekonomicznego uwzględ-
niono 3 rodzaje kapitałów: pracę, ha UR, zł aktywów ogółem (k = 3), a przy ocenie zrów-
noważenia ekonomiczno-ekologicznego dodatkowo uwzględniono jeszcze 4  rodzaje 
kapitału: kg nadwyżki azotu, zł kosztu nawożenia, zł chemicznej ochrony, zł kosztu 
energii (k = 7). Wartość zrównoważenia może być liczbą dodatnią lub ujemną. Ujemna 
oznacza, że gdyby wskazane ilości kapitału, które zużyto w ocenianym gospodarstwie 
(czy grupie gospodarstw), zostały zastosowane w gospodarstwie bazowym, uzyskano 
by taką samą wartość dodaną. Dodatnia oznacza natomiast, że zastosowanie kapitału 
w badanej jednostce daje wartość dodaną, określoną we wskaźniku, wyższą niż w punk-
cie bazowym. 

Wyniki 

Warunki gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
(ONW) znacząco wpływają na intensywność produkcji – wiążą się z mniejszymi nakła-
dami i stąd niższymi kosztami głównych środków produkcji w przeliczeniu na 1 ha UR. 
Mniejsza jest także presja na środowisko, co ma związek z mniejszym zużyciem takich 
środków produkcji, jak nawozy, środki ochrony roślin, pasze z zakupu oraz energia. 



41

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 4 • 2014 

Regionalne zrównoważenie ekonomiczno-ekologiczne gospodarstw rolniczych...

Analiza bilansu azotu wskazuje na niższe dopływy azotu do gospodarstwa rolnego 
(w nawozach, paszach i innych środkach do produkcji rolnej pochodzących z zewnątrz 
gospodarstwa) w gospodarstwach położonych na ONW, jak również mniejsze straty 
azotu na 1 ha UR (ryc. 1, 2). Z ekologicznego punktu widzenia jest to korzystna prawi-
dłowość. 

Zarówno dopływy azotu, jak i nadwyżka dopływów nad odpływami dla wszystkich 
typów produkcyjnych w gospodarstwach położonych na ONW są mniejsze niż na pozo-

Ryc. 1. Dopływy azotu w gospodarstwach rolniczych w zależności od typu produkcyjnego 
i położenia gospodarstwa

Ryc. 2. Straty azotu w gospodarstwach rolniczych w zależności od typu produkcyjnego i po-
łożenia gospodarstwa
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stałych obszarach. Najwyższe wartości oraz największe różnice w tym zakresie wystę-
pują dla typu „zwierzęta ziarnożerne”. Działalność rolnicza w obrębie tego typu jest 
w najmniejszym stopniu związana z użytkowaniem gruntów rolnych, toteż ich jakość 
ma najmniejszy wpływ na wyniki gospodarstw; o zanotowanych dysproporcjach decy-
dują inne ograniczenia środowiskowe. 

Efektywność wykorzystania azotu (ryc. 3) w gospodarstwach położonych na ONW 
– mimo mniejszych nakładów – jest gorsza niż na pozostałych obszarach. Mniej 
korzystne warunki glebowe również w tym zakresie wpływają negatywnie na wyniki 
gospodarstw z ONW. Większe różnice w stosunku do gospodarstw z innych terenów 
obserwuje się w przypadku gospodarstw z mniejszym udziałem produkcji zwierzęcej 
(typy: „uprawy polowe” i „mieszane”). Produkcja zwierzęca zmniejsza różnice w efek-
tywności wykorzystania azotu, przemiany metaboliczne zwierząt nie zależą bowiem 
od jakości gleb, a straty azotu powstają dwukrotnie: raz przy produkcji pasz, a drugi raz 
podczas produkcji zwierzęcej. 

Na rycinach 4 i 5 przedstawiono zrównoważoną wartość dodaną dla kapitałów 
ekonomicznych i ekologicznych. Włączenie do oceny zrównoważenia czynników 
związanych z wpływem gospodarstw na środowisko podnosi ocenę zrównoważenia 
gospodarstw położonych na ONW w stosunku do zlokalizowanych na innych obsza-
rach. Istniejące systemy wsparcia dla gospodarstw z ONW nie w pełni likwidują 
dysproporcje w wynikach ekonomicznych, mimo że gospodarstwa z ONW w większym 
stopniu realizują zasady zrównoważonego rozwoju, na co wskazuje poprawa stopnia 
zrównoważenia przy włączeniu do oceny kapitałów ekologicznych. Przypuszczalnie 
jednym z powodów funkcjonowania tych gospodarstw jest mniejsza możliwość 
odpływu ich właścicieli do innych form aktywności zawodowej o wyższym wynagro-
dzeniu, gdyż często położone są one na obszarach peryferyjnych. Jednak w dłuższej 
perspektywie, przy podobnym do obecnego sposobie finansowania, mogą zaistnieć 
obawy o ich trwałość. 

Ryc. 3. Efektywność wykorzystania azotu (odpływ/dopływ; %) w gospodarstwach rolni-
czych w zależności od typu produkcyjnego i położenia gospodarstwa
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Na podstawie zrównoważonej wartości dodanej przeprowadzono również ocenę 
porównawczą efektywności wykorzystania czynników (kapitałów) ekonomicznych 
i ekologicznych zaangażowanych w produkcję w gospodarstwach o różnych typach 
produkcyjnych w stosunku do gospodarstw o typie „mieszane”, które ze względu na 
obecność w zbliżonych proporcjach produkcji roślinnej i zwierzęcej traktowane są 
jako najbardziej zbilansowane pod względem ekologicznym i najbardziej zbliżone 

Ryc. 4. Zrównoważona ekonomiczna wartość dodana (ZE) w gospodarstwach rolniczych 
w zależności od typu produkcyjnego i położenia gospodarstwa

Ryc. 5. Zrównoważona ekonomiczno-ekologiczna wartość dodana (ZE-E) w gospodarstwach 
rolniczych w zależności od typu produkcyjnego i położenia gospodarstwa
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pod względem zasad prowadzonej produkcji do gospodarstw ekologicznych. Rycina 6 
przedstawia zrównoważoną wartość dodaną dla gospodarstw różnych typów poło-
żonych na ONW w stosunku do gospodarstw typu „mieszane” również położonych 
na ONW, a rycina 7 – w stosunku do gospodarstw typu „mieszane” zlokalizowanych 
na innych obszarach. Można zauważyć, że oba rodzaje ukierunkowania gospodarstw 
podobnie wpływają na zrównoważoną wartość dodaną. Gospodarstwa ukierunkowane 
na produkcję roślinną lub zwierzęcą z reguły charakteryzują się wyższą zrównowa-
żoną wartością dodaną – zarówno ekonomiczną, jak i ekonomiczno-środowiskową 
– niż gospodarstwa o typie „mieszane” położone na ONW i poza tymi obszarami 
(wyjątek stanowią gospodarstwa o typie „zwierzęta ziarnożerne”, gdzie zrównowa-
żona wartość dodana ekonomiczno-ekologiczna jest niższa niż w gospodarstwach 
o typie „mieszane”). A zatem, decyzja o wyborze kierunku gospodarstw ma decydu-
jący wpływ na ich efektywność niezależnie od lokalnych uwarunkowań obszaru, na 
którym prowadzona jest działalność. Różnice efektywności na korzyść gospodarstw 
prowadzących działalność na ONW z tytułu wyboru typu innego niż „mieszane” są 
nawet większe w przypadku porównania ich z gospodarstwami „mieszanymi” poło-
żonymi na ONW niż na pozostałych obszarach, mimo że to obszary ONW wskazuje 
się jako bardziej predysponowane, z przyczyn ekologicznych, do funkcjonowania 
gospodarstw roślinno-zwierzęcych. Ekologizacja produkcji rolniczej jest kosztowna 
i bez należytego wsparcia wpływa negatywnie na efektywność wykorzystania czyn-
ników produkcji. 

Ryc. 6. Zrównoważona wartość dodana – ekonomiczna (ZE) i ekonomiczno-ekologiczna 
(ZE-E) – gospodarstw różnego typu położonych na ONW w odniesieniu do gospo-
darstw typu „mieszane” położonych na ONW
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Podsumowanie 

W pracy dokonano analizy porównawczej gospodarstw położonych na obszarach 
o  niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w stosunku do pozostałych 
gospodarstw. Oceniono wpływ ograniczeń glebowo-klimatycznych, społecznych 
i  instytucjonalnych związanych z funkcjonowaniem rolnictwa na tych obszarach na 
realizację przez rolników celów ekologicznych, ekonomicznych i ekonomiczno-ekolo-
gicznych określonych przez WPR i społeczeństwo. Gospodarstwa położone na ONW 
charakteryzują się niższą intensywnością gospodarowania, co przejawia się chociażby 
mniejszym zużyciem azotu na 1 ha UR. Wiąże się to również ze słabszą presją na 
środowisko tych gospodarstw, czego przykładem są mniejsze straty azotu na 1 ha UR. 
Prawidłowości te dotyczą gospodarstw wszystkich badanych typów. Włączenie czynni-
ków produkcji do oceny efektywności pokazało gorszą sytuację gospodarstw położo-
nych na ONW. Świadczy o tym choćby niższa efektywność wykorzystania azotu. 

Pełnej oceny porównawczej gospodarstw różnego typu pod względem efektywności 
wykorzystania kapitałów o charakterze ekonomicznym, jak ziemia, praca, pozostałe 
zaangażowane aktywa inne niż UR, oraz kapitałów o charakterze ekologicznym, mają-
cych związek z presją na środowisko, jak straty azotu, zużyta energia i środki ochrony 
roślin, dokonano przy użyciu wskaźnika zrównoważonej wartości dodanej. Wyniki 
wskazały na znacznie niższe wartości zrównoważenia zarówno ekonomicznego, jak 
i ekonomiczno-ekologicznego gospodarstw położonych na ONW. Najgorzej pod tym 
względem wypadają gospodarstwa o typie „uprawy polowe” i „mieszane” Włączenie 

Ryc. 7. Zrównoważona wartość dodana – ekonomiczna (ZE) i ekonomiczno-ekologiczna 
(ZE-E) – gospodarstw różnego typu położonych na ONW w odniesieniu do gospo-
darstw typu „mieszane” niepołożonych na ONW
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wykorzystania kapitałów ekologicznych do oceny efektywności istotnie podnosi 
wartość zrównoważenia gospodarstw położonych na ONW. Najgorszym zrównoważe-
niem ekonomicznym i ekonomiczno-ekologicznym, według zastosowanej metodyki, 
cechują się gospodarstwa o typie „mieszane” zarówno z ONW, jak i spoza tych obsza-
rów. Wskazuje to na możliwość poprawy zrównoważenia ekonomiczno-ekologicznego 
gospodarstw poprzez – oprócz odpowiedniego poziomu wsparcia finansowego za 
gospodarowanie w gorszych warunkach oraz realizowanie określonych usług ekolo-
gicznych – polepszenie organizacji produkcji. 

Zrównoważona wartość dodana jest dobrym miernikiem zrównoważenia gospo-
darstw, gdyż uwzględnia wiele czynników wpływających na względną efektywność 
gospodarowania. Pozwala również na uwzględnienie w ocenie gospodarowania efek-
tów zewnętrznych. Stosowana metodyka, w odróżnieniu do innych sposobów zinte-
growanej oceny ekonomiczno-ekologicznej, nie wykorzystuje subiektywnie określa-
nych wag do sumowania poszczególnych efektów działalności gospodarczej. Wymaga 
jednak dysponowania dużą ilością danych, szczególnie tych potrzebnych do określenia 
wartości zużytych kapitałów ekologicznych. 
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The level of the economic development of rural districts 
in the Małopolskie Voivodeship vs. the intensity 
of disagrarisation processes – a case study*

Poziom rozwoju gospodarczego gmin wiejskich Małopolski 
a nasilenie procesów dezagraryzacji – studium przypadku
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Abstract. The study aimed to assess the intensity of disagrarisation processes in rural 
districts in the Małopolskie Voivodeship. First, districts exhibiting a high level of eco-
nomic development were identified, and then they were divided into two groups accord-
ing to their location: “suburban” (located in the Krakow conurbation) and “peripheral” 
(situated on the outskirts of the Voivodeship). As shown by the research, the importance 
of agriculture in generating income for farm users in the first group of districts is mark-
edly lower than the Voivodeship average. What is more, the division of farms into smaller 
units is accelerating, with a considerable portion of agricultural land (AL) belonging to 
farms with up to 1 ha AL. Despite very favourable environmental conditions for farming, 
almost 20% of AL is not used for production. In the economically well developed, but 
peripheral districts, the percentage of farms obtaining income mostly from agriculture 
is 1.5 p.p. higher than in suburban districts, and slightly exceeds the Voivodeship aver-
age. The peripheral districts, having very poor environmental conditions for agricultural 
production, display slower disagrarisation processes than the suburban ones. This is re-
flected in their better land structure and in less advanced processes of withdrawing land 
from agricultural production. To sum up, the results of the research demonstrated that 
the relatively high level of the districts’ economic advancement alone cannot cause rad-
ical transformation in agriculture. The vicinity of a large city, constituting a huge labour 
market, is much more important, and acts as a stimulus for disagrarisation. 
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• farms 
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Streszczenie. W opracowaniu dokonano oceny nasilenia procesów dezagraryzacji w gmi-
nach wiejskich województwa małopolskiego. W ramach prac badawczych wytypowano 
gminy o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego, a następnie podzielono je na dwie 
grupy: gminy położone w strefie podmiejskiej oraz gminy leżące na obrzeżach wojewódz-
twa. Prowadzone badania wykazały, że w gminach aglomeracji krakowskiej wyraźnie 
mniejsze niż średnio w województwie jest znaczenie rolnictwa pod względem tworzenia 
dochodów ludności użytkującej gospodarstwa rolne. W tych gminach nasilają się także 
procesy podziału gospodarstw, a znaczna część użytków rolnych przypada na jednostki 
o powierzchni do 1 ha UR. Mimo bardzo dobrych warunków przyrodniczych produkcji rol-
nej prawie 20% UR jest tu wyłączone z produkcji. W gminach o wysokim poziomie roz-
woju gospodarczego, ale położonych na obrzeżach województwa, odsetek gospodarstw 
utrzymujących się głównie z rolnictwa jest o 1,5 p.p. wyższy niż w gminach podmiejskich 
i nieco wyższy niż średnio w województwie. Ponadto, mimo bardzo słabych warunków 
przyrodniczych produkcji rolnej, procesy dezagraryzacji są tu wolniejsze niż w gminach 
podmiejskich, co przejawia się w nieco lepszej strukturze obszarowej oraz w mniejszym 
zaawansowaniu procesów wyłączania gruntów z produkcji rolnej. Wyniki badań wskazują 
zatem, że sam względnie wysoki poziom rozwoju gospodarczego gmin nie przyczynia się 
do wywołania wyraźnych zmian w rolnictwie. Znacznie większe znaczenie ma natomiast 
bliskość miasta – dużego rynku pracy – dająca impuls do dezagraryzacji. 

Słowa kluczowe: gminy wiejskie • poziom rozwoju gospodarczego • dezagraryzacja • 
rolnictwo • gospodarstwa rolne 

Introduction 

Globalisation and urbanisation processes, with progressing disagrarisation as their 
effect, contribute substantially to the changes in both agriculture and rural areas 
(Zegar 2012). Disagrarisation is reflected in a decrease in the economic importance 
of agriculture and agricultural production in the national economy (Musiał 2007). 
One of the factors behind the socio-economic development of districts, including the 
creation of new jobs, the construction of housing estates, or the creation of places for 
entertainment and relaxation, is the marginalisation of agriculture (Paluch 2012). In 
addition, following the intensification of urbanisation, the number of rural inhabit-
ants is increasing who receive their income from non-agricultural sources and adopt 
the lifestyles of urban dwellers (Gutowski 2006). The literature on the subject draws 
attention to the fact that the processes of village disagrarisation are strongest in 
regions with the highest level of economic development (Czudec and Kata 2013). It is 
thus not without reason that the present research has been devoted to the Małopolskie 
Voivodeship, belonging to the highest developed voivodeships in Poland in economic 
terms. As indicated by the studies of Kutkowska et al. (2010), the dynamics of disa-
grarisation processes, considered in a socio-economic dimension, depends on many 
objectively existing factors, among them the location of rural areas in relation to 
larger cities. The proximity to a city, with a richer structure of the labour market on 
the demand side, precipitates the decline of the role of agriculture in the economy 
of a given unit of local government. In addition to this, an influx of city dwellers 
into districts located in suburban areas (suburbanisation) changes their previous 
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functionality profile in a socio-economic dimension. It can be hypothesised that the 
disagrarisation processes, reflected in the increasing proportion of holdings without 
agricultural activity and the relatively small importance of agriculture in generating 
income for rural inhabitants, are particularly intensive in districts with a high level of 
economic development, especially those situated close to urban centres. 

The present study attempts at evaluating the intensity of the disagrarisation 
processes taking place in rural districts with a high level of economic development, 
either located in suburban zones, or distant from large cities. 

Material and methods 

The main source of information for evaluating the level of economic development of 
rural districts was the data taken from the Local Data Bank of the Central Statistical 
Office of Poland (GUS). The intensity of disagrarisation processes was assessed using 
the results of the 2010 National Agricultural Census and a survey conducted in 2012 
based on a questionnaire. The questionnaire included both closed and open questions 
to obtain more precise and personal answers. The survey was targeted at persons 
working as secretaries or department heads of local governments, having sufficient 
knowledge about the state of their development and its specific determining factors, 
as well as about the local problems. 

The data were analysed using research methods such as induction-and-deduction, 
comparative method (analogies), and quantitative methods (including multicriterial 
zero unitarisation). 

A two-stage procedure was applied to select the area and objects of research. At the 
first stage, 121 rural districts of the Małopolskie Voivodeship were taken into account. 
The second stage consisted in identifying a group of districts with the highest level of 
economic development within the entire population of study districts, using a multi-
criterial zero unitarisation method. Each of the 121 rural districts was examined 
employing a set of diagnostic variables. The variables were chosen in such a manner 
as to gain a possibly comprehensive picture of the phenomenon under study. 

At the beginning, a wide range of variables depicting the level of economic devel-
opment of districts were considered. To reduce the number of variables, we used 
a  formal criterion, which was an assumption that the diagnostic variables should 
only be weakly correlated with each other so as not to duplicate the information 
they carry. We also assumed that the variables should exhibit a relatively high level 
of variability (expressed as the coefficient of variation and the relative informa-
tion value). An analysis of the diagnostic variables covered the years 2004–2010. In 
order to eliminate random variation, the values of the characteristics were averaged 
(Paluch 2013). 

The level of economic development was described by the following indices (diag-
nostic variables, xj): 
x1 – index of economic servicisation, 
x2 – number of business entities registered in the REGON register (National Official 

Business Register) per 1000 inhabitants, 
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x3 – personal income per inhabitant (PLN), 
x4 – proportion of capital investment in total expenditure (%), 
x5 – funding from the UE budget per 1000 inhabitants (PLN), 
x6 – tax revenues per inhabitant (PLN). 

Each of the diagnostic variables was normalised (to make them comparable) by 
using the following formula (Kukuła 2000): 
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where: 
zij – normalised value of variable “j” for object “i”, 
xij – value of variable “j” for object “i”,

i = 1, …, n – number of objects (districts), 
j = 1, …, m – number of variables.

The synthetic measure of economic development (qi) for each district was calcu-
lated from the formula: 
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Basing on the values of synthetic measures (qi) put in a non-increasing order, the 
districts were ranked according to the level of their economic development. Those 
showing a high level of development were identified by using two characteristics: 
arithmetic mean of the synthetic measures (−q) and standard deviation (SD), calcu-
lated for all districts (i.e., their synthetic measures, qi, should have been higher than 
−q + SD). The resulting group of districts with highest levels of development comprised 
13 objects, constituting 10.4% of the initial number of the rural districts in the 
Małopolskie Voivodeship, considered at the preliminary stage of the research (Fig. 1)

Then, the highest-developed districts were divided into two sub-groups: “subur-
ban” and “peripheral”. The first group consisted of 7 districts located in the Krakow 
conurbation (Michałowice, Zabierzów, Wielka Wieś, Zielonki, Sułoszowa, Lanckorona, 
and Kłaj). The second group comprised 6 districts situated on the periphery of the 
Voivodeship, far from larger cities (Kościelisko, Poronin, Sękowa, Spytkowice, Szerzyny, 
and Wietrzychowice). 

Results and discussion 

The condition of agriculture and rural areas in the Małopolskie Voivodeship and the 
processes of their development have been shaped by complex historical, economic 
and socio-cultural determinants, hence the present differences between individual 
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districts. The analysis started from determining the impact of the location of a district 
(in relation to a city) on the land-use structure of this administrative unit. In the 
Voivodeship, agricultural land accounts for ca 58.7% of total land, on average. The 
percentage is somewhat smaller (ca 51.8%, on average) in districts with the highest 
level of economic development, with wide differences occurring between suburban 
and peripheral districts. The latter group includes 3 mountainous districts having 
unfavourable conditions for agricultural activity (average WWRPP1 of 37.4  points). 
Being mostly covered with forests, these mountainous districts contribute to 
a considerably lower proportion of agricultural land in the whole “peripheral” group 
(ca 38%). For “suburban” districts, the share of agricultural land exceeds 70%, and 
the quality of the agricultural production environment is estimated at 88.7 points. 
Accordingly, the proportion of land not used for production in suburban areas is ca 

1 WWRPP – a synthetic index used for valuing the agricultural production environment, based on 
the indices describing soil quality, climate, surface features, and water conditions (developed at 
the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Puławy). Its maximum value is 125 points. 

Fig. 1. Location of districts with a high level of economic development in the Małopolskie 
Voivodeship 

Source: Authors’ study based on the data from the Local Data Bank (Central Statistical Office, 
Poland) 
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19.2%. Although this value is quite low and is close to the Voivodeship average, it is 
still higher than in other districts with similar, favourable environmental conditions 
(WWRPP above 80 points) where the share of such land is ca 11%. Supposedly, the 
local attractive labour market (Krakow city) has contributed to the excessive abandon-
ment of the agricultural use of land. As indicated by the district officers surveyed, the 
inhabitants of those districts are also less attached to agricultural traditions and more 
inclined to abandon agricultural production (e.g. sell the land) than the people living 
in peripheral districts. 

The proportion of land withdrawn from agricultural production in peripheral 
districts is 23.6%, and exceeds the average for the Małopolskie Voivodeship. This may 
be attributed to unfavourable environmental conditions, but also to a good develop-
ment of the economic sphere, offering e.g. more attractive job opportunities outside 
of agriculture, especially in tourism (Table 1). 

Table 1. Chosen characteristics of land use in districts with a high level of economic 
development in the Małopolskie Voivodeship 

Item 

Districts with high level 
of economic development Małopolskie 

Voivodeship 
In total Peripheral Suburban 

Proportion of agricultural land 
in total area of districts (%) 51.8 37.8 71.8 58.7

WWRPP index 
(valuation of agricultural 
production environment) (points)

66.1 50.0 88.7 65.5

Proportion of agricultural land 
withdrawn form production* (%) 21.4 23.6 19.2 18.5

Proportion of agricultural land 
belonging to farms with up to 
1 ha AL (%)

 9.2  6.7 12.1  9.4

* Land not kept in a good agricultural culture and non-utilised meadows and pastures were as-
sumed to be withdrawn from agricultural production. 

Source: Authors’ study based on the data from the Local Data Bank (Central Statistical Office, 
Poland) 

Looking at the proportion of agricultural land belonging to farms below 1 ha AL, 
it may be seen that it is almost two-fold higher for suburban than peripheral districts. 
The same applies to farms smaller than 1 ha AL in the total number of farms, but the 
difference is slighter (Table 2). This may be connected with the specific functional 
profile of suburban districts, the intense division of farms into smaller units, and the 
change in the status of farmland to use it for building purposes or sell it for either 
housing industry or business activity. 
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Table 2. Chosen characteristics of agriculture in districts with a high level of economic 
development in the Małopolskie Voivodeship 

Item 
Districts with high level 

of economic development Małopolskie 
Voivodeship

In total Peripheral Suburban

Proportion of farms with up to 
1 ha AL (%) 46.9 42.3 51.5 43.2

Average AL area of farm (ha) 2.37 2.45 2.29 2.96

Average AL area of farm with over 
1 ha AL (ha) 4.03 3.96 4.11 4.72

Proportion of farms with over 
EUR 8000 SO* (%) 18.7 12.8 24.6 20.8

Proportion of farms without 
agricultural production (%) 20.1 16.4 24.1 22.4

Proportion of farms without 
animals (%) 56.3 49.1 61.5 54.3

* The calculations were based on farms with over EUR 2000 SO. 

Source: Authors’ study based on the data from the Local Data Bank (Central Statistical Office, 
Poland) 

As found by Sroka (2014), the pace of change in the proportion of farms with up 
to 1 ha AL in conurbations is over two times faster than in rural areas. In peripheral 
districts the price of land and the interest in purchasing land for non-agricultural 
purposes are much lower. Due to the lower population density, in such areas there is 
also a smaller demand for building plots. In addition, hasty and excessive divisions 
of agricultural holdings would deprive farmers of the possibility of getting insurance 
with the Agricultural Social Insurance Fund (KRUS) or obtaining payments under the 
Common Agricultural Policy. Thus, the capitalised economic rent from land used for 
agricultural purposes in these districts appears to be higher than in the case of aban-
doning agricultural production, dividing farms, or selling land. 

The Małopolskie Voivodeship counts among voivodeships with highest levels of 
agrarian fragmentation in Poland; the size of an agricultural holding there averages 
less than 3 ha AL. This index is even smaller (2.37 ha) in districts with a high level of 
economic development, with the smallest farms being located in suburban zones. The 
latter phenomenon is due to a vast number of units with up to 1 ha AL, considered 
to be farms. Nevertheless, if we do not take such tiny units into account, it appears 
that suburban districts have a much larger average AL area per farm and a much 
higher proportion of farms with over EUR 8000 SO2, compared to the averages for the 
Małopolskie Voivodeship and the peripheral districts, which may be attributed to their 
favourable environmental conditions of agricultural production and an easy access to 

2 SO – Standard Output 
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the market. Similar patterns have been noted in other studies concerning cities and 
their functional areas (Sroka 2013): the agricultural production there is more profes-
sional, and the degree of connection between the farm and the market is two times 
higher than in rural areas. It is evident, therefore, that the suburban agriculture is 
polarised: on the one hand, there is a group of economically and commercially sizeable 
farms, tightly linked with the market, and on the other hand, there are tiny units with 
no agricultural production. 

As demonstrated by the present research, districts with a high level of economic 
development vary in the intensity of disagrarisation processes in the production 
sphere according to the location of a district in relation to a city. In suburban districts, 
almost 24.1% of all holdings are not involved in agricultural production, and over 
61.5% of farms do not keep animals. In peripheral districts, having much worse envi-
ronmental conditions than both suburban districts and the Małopolskie Voivodeship, 
the respective figures are 16.4% and 49.1%, which is below the Voivodeship average. 
The results clearly indicate that the location in the vicinity of a big city contributes to 
the intensification of disagrarisation. 

The economic activity of rural inhabitants, including farming, is determined by 
a certain level of socio-economic development, environmental conditions, and histor-
ical and cultural reasons. The employment levels on farms are still very high both in 
the Małopolskie Voivodeship on average and in districts with a high level of economic 
development. Such districts have an index of 0.83 AWU3 per farm (2.5 ha AL), on aver-
age. The index is even higher for a group of peripheral districts (over 1.1 AWU per farm) 
(Table 3). 

Table 3. Employment in agriculture in districts with a high level of economic development 
in the Małopolskie Voivodeship 

Item 
Districts with high level 

of economic development Małopolskie 
Voivodeship

In total Peripheral Suburban 

Average number of employed 
persons per farm (AWU) 0,83 1,10 0,65 0,79

Number of employed persons 
per 100 ha AL 
(AWU) 

36,3 39,8 33,0 34,5

Source: Authors’ study based on the data from the Local Data Bank (Central Statistical Office, 
Poland) 

When the AWUs were related to the AL area, the index calculated for the Małopolskie 
Voivodeship (34.5 AWU/100 ha AL) appeared to be 2.5 times higher than in Poland 
on average. The index was even worse for peripheral districts with a high level of 
economic development (39.8 AWU/100 ha AL). The higher index value achieved by 

3 AWU – Annual Work Unit (equivalent to the work of 1 person, full time, for 1 year) 
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suburban districts may be connected with the greater job opportunities they offer 
outside of agriculture. Seeking a possible explanation for such unfavourable employ-
ment indices in peripheral districts, which have a high level of economic development, 
one should think of the specificity of these districts (an evolving labour market). A part 
of them are focused on tourism, where a substantial portion of income is derived from 
the so-called “grey” or “black” economy. For example, some people who provide (agri)
tourism services are farm owners and officially declare work in agriculture. In fact, 
a part of people earn their living from unofficial sources, such as the renting of rooms 
or working in the building sector. The local government officers (respondents) stressed 
that the proportion of inhabitants employed in the grey or black economy in periph-
eral districts may be as high as 24% of the economically active population. The rate for 
suburban districts is much lower, not exceeding 16%. 

Polish rural inhabitants no longer earn their living from farming alone. In the case 
of small farms (up to 5 ha AL) in southeastern Poland, in the early 1990s, half of fami-
lies running commercial farms (sale exceeding 90% of production) claimed that their 
main income came from agriculture (Kotala 1991). To compare, in 2010, ca 13.1% of 
farm users in the Małopolskie Voivodeship considered agriculture as their main source 
of income. The rate was even lower (11.9%) for districts with a high level of economic 
development. In addition, farm users there claimed more often than those in the 
Voivodeship on average that their main source of income was hired labour (37.6%) and 
non-agricultural activities (12.7%), and less often, that they earned their living from 
retirement or life pensions (Table 4). 

Table 4. Main income sources (> 50% of total income) of households being users of private 
farms in districts with a high level of economic development in the Małopolskie 
Voivodeship 

Item 

Districts with high level 
of economic development Małopolskie 

Voivodeship 
In total Peripheral Suburban 

Agricultural income 
(% of farms) 11.9 13.4 10.6 13.1

Income from hired labour 
(% of farms) 37.6 32.3 41.6 36.9

Retirement or life pension 
(% of farms) 24.3 24.4 24.1 26.2

Non-agricultural income 
(% of farms) 12.7 13.1 12.3 10.9

Source: Authors’ study based on the data from the Local Data Bank (Central Statistical Office, 
Poland) 

An analysis of the differences in income sources between rural districts as depen-
dent on their distance from cities points to the great importance of non-agricultural 
sources of income in the districts situated in the close vicinity of a city. About 41.6% 
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of farm users earn their living from hired labour, and ca 12.3% run their own busi-
ness. It can therefore be concluded that both the level of economic development of 
districts and their favourable location, close to huge labour markets, contribute to 
the marginalisation of income from agriculture and to the progress of disagrarisa-
tion processes. 

Due to the limited opportunities for obtaining parity income from work in agri-
culture, the arduousness of such work, and the relatively low prestige of agriculture, 
young people now are rarely inclined to run a farm. In the Małopolskie Voivodeship, 
only ca 27.4% of farm managers are less than 44 years old, and 12.8% of them are aged 
less than 34 years (Table 5). The situation is worst in suburban districts, which have 
only 11.5% of farm managers younger than 34 years. The index for peripheral districts 
is 13.5%. Districts with a high level of economic development show also lower indices 
of farmers’ vocational education than the Voivodeship on average: only 4.1% of farm 
managers have at least secondary agricultural education (Table 5). 

Table 5. Structure of farms according to the age and education level of the manager 
in districts with a high level of economic development in the Małopolskie 
Voivodeship 

Item 

Districts with high level 
of economic development Małopolskie 

Voivodeship 
In total Peripheral Suburban 

Manager age ≤ 34 years 
(% of farms) 12.4 13.5 11.5 12.8

Manager age > 65 years 
(% of farms) 13.8 12.9 14.5 15.4

At least secondary 
agricultural education 
(% of farms) 

4.1 3.6 4.4 4.5

Source: Authors’ study based on the data from the Local Data Bank (Central Statistical Office, 
Poland) 

As follows from the above analysis, the inhabitants of the districts under study 
do not connect their own or their children’s future with agriculture. According to the 
respondents (local government officers), young people rarely decide to become farm-
ers, and if they do so, they usually take over relatively large farms with developmental 
potential. It may thus be expected that both the land structure of farms and the quality 
of farm management will improve in 10 or 20 years to follow. 

Around 13.8% of farms in the study districts are managed by retired persons, 
which is slightly less than in the Małopolskie Voivodeship on average. The situation 
is more advantageous in peripheral districts, in which only 12.9% of farm managers 
are above 65 years of age. The processes of land transfer there are advancing faster, 
which may partly result from the better development prospects of farms. According 
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to the respondents, who are very knowledgeable about local conditions, ca 24% of the 
farms in peripheral districts are considered by their owners as having developmental 
potential (this index is considerably higher than in suburban districts), and 42% of 
them are thought to have no such potential. The owners of the remaining farms were 
unable to choose between the two options (Table 6). 

Table 6. Development prospects of farms in districts with a high level of economic 
development in the Małopolskie Voivodeship in the respondents’ opinion 

Item 

Districts with high level 
of economic development

In total Peripheral Suburban 

Farms with developmental potential (%) 19.0 23.9 15.8

Farms without developmental potential (%) 50.4 42.1 56.0

Other* (%) 30.5 34.0 28.2

* respondents hesitant about the prospects of their farms 

Source: Authors’ study based on a survey questionnaire 

The quite high appreciation of the developmental potential of farms in periph-
eral districts is in stark contrast with the data describing their real potential, such as 
the economic size of a farm. Only 12.8% of all the farms have the size (expressed as 
Standard Output; SO) exceeding EUR 8000. It should be noted here that smaller farms 
are not regarded as having the potential for growth (Sroka and Musiał 2013). On the 
one hand, the above figure may have resulted from an underestimation made in the 
2010 National Agricultural Census (sometimes farms lease some land unofficially, so 
their actual economic size is larger), and on the other hand, from the farmers’ overes-
timation of their developmental opportunities. Other reasons may be seen in limited 
job opportunities outside of agriculture, and a will to continue family traditions and 
develop the inherited farms. 

By contrast, in suburban districts, where every fourth farm has an economic size of 
at least EUR 8000 SO, only 15.8% of the farms are regarded as having developmental 
potential. The respondents, however, pointed to the fact that their districts are faced 
with the migration of young people to more flourishing urban centres, and agriculture 
plays there only marginal role due to the dynamic changes in the functional profile of 
the districts (considering its socio-economic dimension), including the influx of urban 
dwellers to the suburban districts. Thus, both farmers and local government officers 
seem to be sceptical about the chances of agricultural development in the future. They 
rather tend to consider agriculture as an archaic and a non-developmental sector of 
the economy. 
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Conclusion 

Urbanisation and globalisation belong to the main driving forces behind the constant 
evolution of agriculture and rural areas. The two processes contribute to the creation of 
an economic order which stimulates production, while reducing the economic impor-
tance of agriculture (disagrarisation). As observed by many authors, an increase in 
the level of the country’s economic development is accompanied by a decrease in the 
share of agriculture in generating GDP and a drop in the percentage of the labour force 
employed in agriculture. Our research carried out at a district level in the Małopolskie 
Voivodeship only partially confirmed the greater advancement of disagrarisation 
processes in the entities with a high level of economic development. This was true only 
for suburban districts, but not for peripheral ones. 

The proportion of land withdrawn from agricultural production in peripheral 
districts is relatively high and larger than in the Małopolskie Voivodeship on aver-
age, but this can be explained to a certain extent in terms of the much worse quality 
of their environment of agricultural production. Nevertheless, only 16.4% of farms 
are not engaged in agricultural activity, and 49% do not keep animals. These indices 
are lower compared to the Voivodeship average (by a few percentage points) and 
markedly lower than in suburban districts. In addition, the farm users point to agri-
culture as their main source of income more often than the average farmer in the 
Voivodeship, and almost every fourth farm is considered to be one with developmen-
tal potential. 

The disagrarisation processes in suburban districts, especially those closely func-
tionally linked with cities, are more advanced than in the Małopolskie Voivodeship on 
average. This is reflected in a minor significance of agriculture as a source of income for 
farm users, and in a high proportion of good-quality land withdrawn from agricultural 
production. The other characteristic feature of such districts is a substantial share of 
agricultural land belonging to farms with up to 1 ha AL. The competition for land 
and the possibility of using it for non-agricultural activities contribute to an excessive 
fragmentation of farms through their division into smaller units and the allocation 
of land for investment or building purposes. Obviously, the ongoing decrease in the 
resources of agricultural land is a process that cannot be stopped (due to the inability 
to multiply these resources). Nevertheless, this process can be seen as negative when 
it involves a loss of good-quality soils. 

The present research, as a case study, provided the results that are not representa-
tive of the entire population of rural districts, but are valuable as indicators of some 
patterns. It was found that districts with a high level of economic development, but 
with different locations and functions, differ in the way of agricultural economy 
development. In peripheral districts, where tourism is of major importance, agricul-
ture is seen as a complementary sector, which curbs the disagrarisation processes. 
The latter should be considered as positive since districts with prevailing tourism 
functions cannot develop without supporting the cultural landscape, local traditions 
and customs. What is more, possessing a farm brings a multitude of benefits, such 
as exemption from taxes on tourism (under certain conditions) or insurance privi-
leges. By contrast, in suburban districts there is strong competition for land and much 
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greater opportunities for finding a job in non-agricultural sectors, which contributes 
to the redirection of production factors to more efficient activities. 
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Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych 
na tle gospodarstw wybranych krajów europejskich

The competitive position of Polish agricultural holdings 
as against their equivalents in selected European countries 

Wojciech Ziętara 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB 

Streszczenie. W artykule przedstawiono pozycję konkurencyjną polskich gospodarstw 
rolnych reprezentujących wybrane typy rolnicze na tle analogicznych gospodarstw wę-
gierskich i niemieckich. Materiał do badań stanowiły dane o gospodarstwach objętych 
systemem FADN w latach 2006–2010. Analiza dotyczyła gospodarstw roślinnych (typ 13 
i 14), gospodarstw sadowniczych (typ 32), gospodarstw warzywniczych (typ 20), gospo-
darstw mlecznych (typ 45), gospodarstw bydlęcych (typ 49), gospodarstw trzodowych 
(typ 51) i gospodarstw drobiarskich (typ 52). Zdolność do rozwoju i konkurencji wykazują 
polskie gospodarstwa o odpowiednim potencjale i wielkości ekonomicznej, wyrażonej 
w ESU lub SO. Badania wykazały, że minimalna wielkość polskich gospodarstw roślin-
nych i sadowniczych zawiera się w przedziale 8–16 ESU, gospodarstw warzywniczych 
– w przedziale 16–40 ESU, a gospodarstw mlecznych i bydlęcych oraz trzodowych i dro-
biarskich – w przedziale 50–100 tys. EUR SO. Minimalne wielkości polskich gospodarstw 
są podobne do węgierskich, a niższe od niemieckich.

Słowa kluczowe: potencjał produkcyjny • pozycja i zdolność konkurencyjna • typy rol-
nicze gospodarstw • FADN 

Abstract. The paper assesses the competitive position of Polish agricultural holdings 
representing selected agricultural types as compared to equivalent Hungarian and 
German entities. The study was based on the data about agricultural holdings included 
in the FADN system in the years 2006–2010. Analysis covered crop farms (type 13 and 
14), orchard farms (type 32), horticultural farms (type 20), dairy farms (type 45), cattle 
farms (type 49), pig farms (type 51), and poultry farms (type 52). Among the Polish ag-
ricultural holdings only those with a relevant potential and economic size (expressed in 
ESU or SO) have developmental and competitive capabilities. As shown by the research, 
the minimum size of such farms is in the following ranges: 8–16 ESU for crop and orchard 
farms, 16–40 ESU for horticultural farms, and EUR 50–100 thousand (SO) for dairy, cattle, 
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pig, and poultry farms. In terms of minimum size, the agricultural holdings in Poland are 
similar to those in Hungary, but smaller than the German ones. 

Key words: production potential • competitive position and capability • types of agri-
cultural holdings • FADN 

Wstęp 

Objęcie polskiego rolnictwa zasadami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po integracji 
z Unią Europejską (UE) w istotny sposób zmieniło warunki funkcjonowania nie tylko 
przedsiębiorstw przetwórstwa rolnego i handlu, lecz także gospodarstw rolnych 
w  naszym kraju. Zwiększyły się możliwości wymiany handlowej produktami rolno-
-spożywczymi, szczególnie ze „starymi” krajami UE (UE-15), co zostało wykorzystane 
przez Polskę. Świadczy o tym wzrost eksportu artykułów rolno-spożywczych, głównie 
do krajów UE, który w latach 2004–2012 wzrósł z 5 do 17,7 mld EUR. W 2012 r. udział 
eksportu do tych krajów wynosił 76,3% (Łopaciuk 2014). Otwarcie rynku unijnego na 
produkty rolno-spożywcze wystawiło polskich producentów na konkurencję z wytwór-
cami analogicznych produktów z innych krajów. Rolnicy żywili poważne obawy przed 
tego rodzaju konkurencją – 70% z nich uważało, że w 2003 r. polskie rolnictwo nie 
będzie gotowe do funkcjonowania w unijnych strukturach i według unijnych stan-
dardów (Wilkin 2000). Dynamiczny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych, 
zwłaszcza do krajów UE, pokazał, że produkty te są konkurencyjne. Podstawowymi 
źródłami ich przewagi konkurencyjnej były jakość i cena (Szczepaniak 2007). Na 
rynkach zagranicznych bezpośrednio konkurują nie pierwotni producenci rolni, czyli 
rolnicy, lecz przedsiębiorstwa handlowe i przetwórstwa rolniczego, gdyż przedmio-
tem handlu są produkty przetworzone. Ich jakość i cena zależy jednak od surowców 
pozyskiwanych z gospodarstw rolnych. O znaczeniu surowców w przetwórstwie rolno-
-spożywczym decyduje ich wysoki udział (ok. 2/3) w całkowitych kosztach gotowych 
produktów (Woś 2003). 

Gospodarstwa rolnicze działają w otoczeniu, które tworzą różnego rodzaju 
instytucje, uregulowania prawne oraz rynki zaopatrzenia i zbytu. Wpływają one na 
funkcjonowanie gospodarstw, które muszą dostosowywać się do zmieniających się 
warunków. Istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarstw ma kształtowanie się 
cen czynników produkcji i produktów rolnych. Na rycinie 1 przedstawiono tenden-
cje zmian w kosztach czynników produkcji i cenach produktów rolnych w Polsce 
w latach 1995–2012. Tendencje te mają charakter ponadczasowych prawidłowości, 
które występują we wszystkich krajach z gospodarką rynkową. Z przedstawionego 
wykresu wynika, że w analizowanym okresie największą dynamikę wzrostu wykazały 
wynagrodzenia pracowników w gospodarce narodowej poza rolnictwem, stanowiące 
podstawowy składnik kosztów pracy. W tym okresie wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej wzrosły ponad 5-krotnie. Ceny środków produkcji kupowanych przez 
rolników wzrosły ponad 3-krotnie, natomiast cen produktów rolnych zbywanych 
przez rolników zwiększyły się nieco ponad 2-krotnie. Zdecydowanie szybsze tempo 
wzrostu wynagrodzeń poza rolnictwem i cen środków produkcji nabywanych przez 
rolników od cen zbytu produktów rolnych prowadzi do spadku jednostkowej opła-
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calności produkcji rolnej. Rolnik, chcąc uzyskać dochód z pracy w gospodarstwie 
porównywalny z wynagrodzeniami pracowników poza rolnictwem (dochód paryte-
towy), musi wytwarzać coraz większą ilość produktów, czyli zwiększać wydajność 
pracy. Może to osiągnąć dwoma sposobami: przez zintensyfikowanie produkcji 
przy danej powierzchni gospodarstwa lub przez zwiększenie powierzchni gospo-
darstwa przy dotychczasowym poziomie intensywności produkcji. Pierwszy sposób 
zwiększania wydajności pracy możliwy jest do zastosowania w niewielkiej skali, ze 
względu na występującą barierę popytu na produkty rolnicze. Dotyczy gospodarstw 
ogrodniczych i prowadzących produkcję zwierzęcą luźno związaną z ziemią (drobiar-
ską). Wykorzystanie drugiego sposobu również jest ograniczone, ze względu na zbyt 
małą podaż ziemi. Aby jedni rolnicy mogli powiększać swoje gospodarstwa, inni 
powinni rezygnować z prowadzenia produkcji rolniczej. Uczynią tak, jeśli będą mieli 
możliwość pracy poza rolnictwem. Tempo pożądanych przemian struktury agrarnej 
jest uwarunkowane „… sytuacją makroekonomiczną, motywującą do podejmowania 
decyzji o wyborze wyłącznie pozarolniczej działalności zawodowej” (Sikorska 2013, 
s. 17). Można zatem przyjąć, że przemiany struktury agrarnej będą miały charakter 
ewolucyjny, uzależniony od tempa rozwoju gospodarczego kraju. Niezależnie od tego 
należy prowadzić badania dotyczące pozycji konkurencyjnej polskich gospodarstw 
towarowych, które decydują o konkurencyjności polskich produktów rolno-spożyw-
czych na rynkach zagranicznych. 

Celem badań była ocena działalności polskich gospodarstw rolniczych wybranych 
typów i określenie ich pozycji konkurencyjnej w stosunku do gospodarstw wybranych 
krajów europejskich. 

Ryc. 1. Tendencje zmian w kosztach czynników produkcji i cenach produktów rolnych 
w Polsce w latach 1995–2012 (%; rok 1995 = 100) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z roczników statystycznych GUS za lata 1996– 
–2013 
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Materiał i metody 

Badaniami objęto następujące podstawowe typy rolnicze gospodarstw (według syste-
matyki FADN1): 
– gospodarstwa roślinne – zbożowe, oleiste i białkowe (typ 13), 
– gospodarstwa z podstawowymi uprawami polowymi (typ 14), 
– gospodarstwa sadownicze (typ 32), 
– gospodarstwa warzywnicze (typ 20), 
– gospodarstwa mleczne (typ 45), 
– gospodarstwa z chowem bydła (typ 49), 
– gospodarstwa trzodowe (typ 51), 
– gospodarstwa drobiowe (typ 52). 

Podstawowym kryterium wyboru tych typów rolniczych było ich znaczenie 
w rolnictwie. Udział gospodarstw roślinnych w 2010 r. wynosił 37,1% ogółu gospo-
darstw; udział zbóż i rzepaku w strukturze zasiewów w tym roku wynosił odpowiednio 
72,4 i 9%. Gospodarstwa ogrodnicze w 2010 r. stanowiły 20,6% ogółu gospodarstw. Ich 
udział w powierzchni użytków rolnych (UR) wynosił 3,9%, a w całkowitej produkcji 
rolniczej – 12,6%. W gospodarstwach tych produktywność ziemi mierzona wartością 
produkcji w przeliczeniu na 1 ha UR była 3,23 razy wyższa niż produktywność ziemi 
w całym rolnictwie. Ponadto w tych gospodarstwach wystąpiły silne procesy koncen-
tracji. Spadek liczby gospodarstw sadowniczych w 2010 r. w stosunku do 2002  r. 
wynosił 11%, a warzywniczych – 50%. Gospodarstwa bydlęce odgrywały istotną 
rolę w  produkcji towarowej. Udział mleka i żywca bydlęcego w towarowej produk-
cji zwierzęcej w  2010  r. wynosił 43,2%. Chociaż w latach 2000–2010 liczba gospo-
darstw mlecznych zmniejszyła się o 51,8%, saldo handlu zagranicznego produktami 
mlecznymi było dodatnie i wynosiło 913 mln EUR. W produkcji żywca wieprzowego 
wystąpiły niepokojące tendencje. Udział żywca w towarowej produkcji zwierzęcej 
zmniejszył się z 37,6% w 2000 r. do 25,5% w 2012 r., przy jednoczesnym wzroście 
udziału żywca drobiowego z 12 do 22%. W latach 2002–2010 odnotowano spadek 
liczby gospodarstw trzodowych o 66% – do 260 tys. w 2010 r. Wystąpiło także ujemne 
saldo handlu zagranicznego produktami przetwórstwa żywca wieprzowego, głównie 
z powodu wzrostu importu żywych zwierząt, przede wszystkim prosiąt i warchlaków, 
do 5126,3 tys. sztuk w 2013 r. 

Przedmiotem badań były gospodarstwa z Polski, Węgier i Niemiec objęte systemem 
FADN, wyodrębnione według wielkości ekonomicznej wyrażonej w ESU2 lub w  SO3. 

1 FADN (Farm Accountancy Data Network) – System Zbierania i Wykorzystywania Danych 
Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych

2 ESU (European Size Unit) – europejska miara wielkości ekonomicznej gospodarstw, równowar-
tość 1200 EUR standardowej nadwyżki bezpośredniej

3 SO (Standard Output) – europejska miara wielkości ekonomicznej gospodarstw wprowadzona 
zamiast ESU. Stanowi średnią z pięciu lat standardową wartość produkcji z poszczególnych 
rodzajów działalności produkcyjnej
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Wielkość ekonomiczną gospodarstw roślinnych i ogrodniczych wyrażono w ESU, 
a  gospodarstw mlecznych, bydlęcych, trzodowych i drobiowych – w SO (wynikało to 
z dostępności danych FADN). Analizą objęto następujące klasy wielkości gospodarstw: 
4–8, 8–16, 16–40, 40–100 i powyżej 100 ESU oraz od 2 do powyżej 500 tys. EUR według 
standardowej wartości produkcji (SO). Badania dotyczyły lat 2006–2010. Gospodarstwa 
roślinne (typ 13 i 14) oceniano w latach 2006–2008, sadownicze – w latach 2007–2009, 
a pozostałe typy – w latach 2008–2010. 

Podstawowy materiał źródłowy stanowiły dane rachunkowe zgromadzone w syste-
mie FADN, zawierające informacje umożliwiające scharakteryzowanie badanych 
gospodarstw pod względem potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji, kosztów 
i efektów. Uzupełniające źródła stanowiły dane statystyczne pochodzące z roczników 
statystycznych i literatury (zob. m.in.: Goraj i in. 2011).

Podstawową metodą użytą w opracowaniu była metoda opisowa, z wykorzysta-
niem zestawień tabelarycznych. Do oceny uzyskanych wyników zastosowano metodę 
porównawczą. 

Konkurencyjność gospodarstw w teorii i praktyce 

Konkurencyjność to jedno z podstawowych pojęć używanych w naukach ekonomicz-
nych. Według Świtalskiego (2005, s. 163–170), „Konkurencyjność pojedynczej firmy 
jest zdolnością do zaspokajania potrzeb nabywcy w wydajniejszy sposób niż [czynią 
to] konkurenci”. Stankiewicz (2003, s. 184–201) natomiast konkurencyjność przed-
siębiorstw traktuje jako system składający się z czterech elementów: potencjału 
konkurencyjności, przewagi konkurencyjnej, instrumentów konkurowania i pozycji 
konkurencyjnej. Potencjał konkurencyjności autor ten definiuje jako całkowite zasoby 
przedsiębiorstwa wraz z  kompetencjami i zdolnościami, a przewagę konkurencyjną 
– jako efekt umiejętnego wykorzystania potencjału produkcyjnego, umożliwiającego 
generowanie atrakcyjnej oferty rynkowej i skutecznych instrumentów konkurowania. 
Instrumenty konkurowania określa jako świadome i celowo wykorzystane narzędzia 
i metody budowania kapitału klientów oraz kreowania wartości firmy. Pozycję konku-
rencyjną rozumie jako osiągnięty przez przedsiębiorstwo wynik rywalizacji w danym 
sektorze, na tle wyników osiąganych przez konkurentów. 

Przedsiębiorstwa rolnicze z różnych krajów nie konkurują między sobą bezpo-
średnio, lecz pośrednio. Według Wosia (2003, s. 7–19), „Z konkurencyjnością mamy 
do czynienia również wówczas, gdy poszczególne podmioty (gospodarstwa) nie są 
stroną na rynku rolnym, ale ich koszty produkcji mają zasadniczy wpływ na zdolność 
konkurencyjną produktów finalnych”. Podobny pogląd wyraża Gołębiewski (2001, 
s. 318–335), stwierdzając: „Nie można mówić o konkurencyjnym przemyśle zbożowym 
bez sprawnego zaplecza surowcowego, jak również o elastycznym i wydajnym rolnic-
twie, bez sprawnej sfery obrotu, magazynowania i przetwórstwa”. 

Potencjał produkcyjny badanych gospodarstw określono wielkością ekonomiczną 
wyrażoną w ESU i SO oraz powierzchnią UR, a pozycję konkurencyjną gospodarstw 
zdefiniowano na potrzeby badań jako ich zdolność do rozwoju określoną następują-
cymi wskaźnikami: 
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– dodatnim dochodem z zarządzania (zyskiem przedsiębiorcy), 
– dochodem parytetowym, 
– udziałem subwencji w dochodzie z gospodarstwa. 

Dochód z zarządzania to dochód z gospodarstwa rolnego pomniejszony o koszty 
pracy własnej, koszty własnej ziemi i koszty kapitału własnego. 

Dochód parytetowy to dochód z gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na jednostkę 
nakładów pracy własnej (FWU4), równy średniemu poziomowi wynagrodzenia netto 
w gospodarce narodowej. 

Ostatni wskaźnik – udział subwencji w dochodzie z gospodarstwa – informuje o sile 
oddziaływania Wspólnej Polityki Rolnej UE na dochodowość gospodarstw rolnych. 

Koszty wykorzystania własnej ziemi określono poziomem czynszu dzierżawnego 
występującego w danej klasie wielkości ekonomicznej gospodarstw. Koszt kapitału 
własnego przyjęto na podstawie oprocentowania 10-letnich obligacji Skarbu Państwa. 
W tabeli 1 dla ilustracji podano przyjęte w badaniach koszty użycia własnych czynni-
ków produkcji w badanych gospodarstwach roślinnych i ogrodniczych w zależności od 
wielkości ekonomicznej wyrażonej w ESU. W pozostałych typach rolniczych gospo-
darstw koszty te były wyższe. 

4 FWU (Family Work Unit) – jednostka nakładów pracy własnej, ekwiwalent 2120 godzin pracy na 
rok

Tabela 1. Koszty własnych czynników produkcji w gospodarstwach roślinnych (R) 
i ogrodniczych (O) Polski, Węgier i Niemiec 

Kraj
Wielkość ekonomiczna gospodarstw (ESU) 

4–8 8–16 16–40 40–100 > 100
Koszty ziemi (EUR/ha)

R O R O R O R O R O
Polska 55,0 – 44,0 85,9  51,3 122,3 103,1 250,0  57,1 700,0
Węgry 49,1 – 60,0 67,5  58,4  90,0  71,0 120,0  96,0 –
Niemcy – – – – 147,5 500,0 154,5 585,5 150,2 467,0

Koszty pracy w rolnictwie (EUR/h) 

R O R O R O R O R O

Polska 1,69 – 1,64 1,83 1,69 1,83 2,10 2,15  3,84 2,02

Węgry 2,40 – 2,34 2,24 2,31 2,24 2,70 2,11  4,07 –

Niemcy – – – – 6,50 9,10 7,17 7,35 10,57 7,42

Kraj
Koszt pracy w gospodarce narodowej 

(EUR/h)

Koszt kapitału 
wg obligacji 10-letnich SP 

(%)

Polska  2,62 5,59
Węgry  4,54 4,26
Niemcy 19,23 3,98

Źródło: Ziętara i Zieliński (2011); Ziętara i Sobierajewska (2012) 
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Wyniki 

W tabeli 2 podano liczby charakteryzujące potencjał i pozycję konkurencyjną polskich 
gospodarstw roślinnych (typ 13 i 14) na tle odpowiednich gospodarstw węgierskich 
i  niemieckich. Potencjał produkcyjny został określony wielkością ekonomiczną 
gospodarstw (wyrażoną w ESU) i powierzchnią UR, a pozycja konkurencyjna – kosz-
tami ogółem (w tys. EUR/ha UR), dochodem z zarządzania, wskaźnikiem parytetowym 
i udziałem subwencji w dochodzie z gospodarstwa rolnego. W tabeli 2 i kolejnych 
uwzględniono tylko gospodarstwa zdolne do rozwoju, to jest takie, które osiągają 
dodatni dochód z  zarządzania i uzyskują dochód na poziomie parytetowym. Dzięki 
temu są zdolne do konkurencji. Pominięto w analizie gospodarstwa mniejsze, które nie 
spełniały tych warunków. 

Tabela 2. Potencjał konkurencyjny i pozycja polskich gospodarstw roślinnych na tle 
gospodarstw węgierskich i niemieckich 

Wskaźnik

Gospodarstwa roślinne: 
zbożowe, oleiste, 

strączkowe 
(typ 13)

Gospodarstwa 
z pozostałymi uprawami 

(typ 14)

Polska Węgry Niemcy Polska Węgry Niemcy

Wielkość ekonomiczna 
(ESU) 8–16 8–16 > 100 8–16 8–16 40–100

Powierzchnia UR (ha) 42,5 44,8 552,4 24,7 28,0 77,6

Koszty ogółem 
(tys. EUR/ha UR) 0,58 0,60 1,27 1,08 0,97 2,01

Dochód 
z zarządzania 
(tys. EUR/gosp.) 

2,12 3,12 45,38 3,91 2,01 4,81

Wskaźnik parytetowy (%) 152,8 159,3 159,1 157,8 114,6 70,0

Udział subwencji 
w dochodzie (%) 79,6 89,4 185,4 41,8 70,2 74,6

Źródło: Ziętara i Zieliński (2011); Ziętara i Sobierajewska (2012) 

Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, że polskie i węgierskie gospodarstwa 
roślinne dysponują podobną powierzchnią UR w danych klasach wielkości ekonomicz-
nej. W typie 13 powierzchnia ta wynosi odpowiednio 42,5 i 44,8 ha UR, natomiast 
w typie 14 – odpowiednio 24,5 i 28 ha UR. Zdecydowanie większą powierzchnią UR 
dysponują gospodarstwa niemieckie – w typie 13 wynosi ona 552,4 ha UR i jest ponad 
10 razy większa niż w polskich i węgierskich, a w typie 14 wynosi 77,6 ha UR i jest 
ok. 3 razy większa niż w dwóch pozostałych krajach. Poziom intensywności produkcji 
(odzwierciedlony w wysokości kosztów ogółem) w gospodarstwach polskich i węgier-
skich jest również podobny. W typie 13 wynosi odpowiednio 0,58 i 0,60 tys. EUR/ha, 
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natomiast w typie 14 jest 1,8 i 1,6 razy wyższy. W gospodarstwach niemieckich obydwu 
typów jest o ok. 100% wyższy niż w pozostałych krajach. Wszystkie omawiane gospo-
darstwa uzyskały dodatni dochód z zarządzania. Najwyższy był on w gospodarstwach 
niemieckich, szczególnie w typie 13, w którym wynosił 45,38 tys. EUR/gospodarstwo 
i przekraczał dochód w gospodarstwach polskich i węgierskich odpowiednio ok. 20- 
i 15-krotnie. Wszystkie gospodarstwa osiągnęły dochód na poziomie parytetowym, 
poza największymi gospodarstwami niemieckimi typu 14, gdzie wskaźnik parytetowy 
wyniósł 70%. Dochód we wszystkich badanych gospodarstwach zależał od poziomu 
subwencji. Ich udział był najwyższy w gospodarstwach niemieckich typu 13 o wielkości 
ekonomicznej powyżej 100 ESU, w których wynosił 185,4%. W najmniejszym stopniu od 
subwencji zależały gospodarstwa polskie typu 14 o wielkości ekonomicznej 8–16 ESU, 
w których udział subwencji w dochodzie z gospodarstwa wynosił 41,8%. Uogólniając 
można stwierdzić, że osiągnięcie zdolności konkurencyjnej przez polskie i węgierskie 
gospodarstwa roślinne wymagało minimalnej wielkości ekonomicznej w  przedziale 
8–16 ESU i powierzchni UR wynoszącej odpowiednio 42,5 ha (typ 13) i 24,7 ha (typ 14) 
w gospodarstwach polskich oraz 44,8 i 28,0 ha w węgierskich. Minimalna powierzchnia 
niemieckich gospodarstw była zdecydowanie większa. 

W tabeli 3 podano liczby charakteryzujące potencjał i pozycję konkurencyjną gospo-
darstw sadowniczych (typ 32) i warzywniczych (typ 20). Minimalna wielkość ekono-
miczna polskich gospodarstw sadowniczych zawierała się w przedziale 8–16  ESU, 
a  minimalna powierzchnia wynosiła 12,9 ha UR. Gospodarstwa te osiągnęły parytet 
dochodowy, przy ujemnym dochodzie z zarządzania, wynoszącym –1,77 tys. EUR/gos - 
podarstwo. Z tego powodu ich konkurencyjność jest ograniczona. 

Tabela 3. Potencjał konkurencyjny i pozycja polskich gospodarstw ogrodniczych na tle 
gospodarstw węgierskich i niemieckich 

Wskaźnik

Gospodarstwa 
sadownicze 

(typ 32)

Gospodarstwa 
warzywnicze 

(typ 20)

Polska Węgry Niemcy Polska Węgry Niemcy

Wielkość ekonomiczna 
(ESU) 8–16 40–100 40–100 16–40 16–40 40–100

Powierzchnia UR (ha) 12,9 60,2 13,6 5,9 9,0 2,2

Koszty ogółem 
(tys. EUR/ha UR) 2,25 1,60 5,76 10,04 14,73 69,27

Dochód z zarządzania 
(tys. EUR/gosp.) –1,77 –9,20 0,08 4,75 18,44 5,04

Wskaźnik parytetowy 
(%) 114,3 93,7 36,7 175,0 455,1 37,0

Udział subwencji 
w dochodzie (%) 22,9 219,2 17,5 6,7 5,7 4,6

Źródło: Ziętara i Zieliński (2011); Ziętara i Sobierajewska (2012) 
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Minimalna powierzchnia węgierskich gospodarstw sadowniczych była większa 
i wynosiła 60 ha UR, a ich wielkość ekonomiczna mieściła się w granicach 40–100 ESU. 
Gospodarstwa te osiągnęły dochód zbliżony do parytetowego (93,7%) i ujemny 
dochód z zarządzania (–9,2 tys. EUR). Minimalna wielkość niemieckich gospodarstw 
sadowniczych zawarta była w takim samym przedziale jak w przypadku gospodarstw 
węgierskich, natomiast pod względem powierzchni gospodarstwa te były zbliżone do 
polskich. Osiągnęły one dochód dodatni dochód z zarządzania, jednak nie uzyskały 
dochodu na poziomie parytetowym (36,7%), Z tego powodu ich zdolności konkuren-
cyjne są ograniczone. W polskich i niemieckich gospodarstwach sadowniczych udział 
subwencji w dochodzie z gospodarstwa był stosunkowo niski, wynosił odpowiednio 
22,9 i 17,5%. W gospodarstwach węgierskich był zdecydowanie wyższy – 219,2% – co 
należy wiązać z ich dużą powierzchnią. 

Minimalna wielkość polskich i węgierskich gospodarstw warzywniczych kształ-
towała się w granicach 16–40 ESU, a ich powierzchnia wynosiła odpowiednio 5,9 
i 9,0 ha UR. W przypadku gospodarstw niemieckich było to 40–100 ESU i 2,2 ha UR. 
Zdecydowanie mniejsza powierzchnia niemieckich gospodarstw warzywniczych wyni-
kała z faktu, że część z nich prowadziła produkcję pod osłonami. Wszystkie analizowane 
gospodarstwa warzywnicze osiągnęły dodatni dochód z zarządzania. Gospodarstwa 
polskie i węgierskie uzyskały dochód parytetowy, natomiast gospodarstwa niemiec-
kie go nie uzyskały, a wskaźnik parytetowy wynosił 37%. Z tego powodu ich zdolność 
konkurencyjną można uważać za ograniczoną. Gospodarstwa warzywnicze w mini-
malnym stopniu korzystały z subwencji – ich udział w dochodzie z gospodarstwa nie 
przekraczał 7%. 

Jak zaznaczono wcześniej, produkcja mleka odgrywa bardzo ważną rolę, o czym 
przesądza jej wysoki udział w towarowej produkcji zwierzęcej. Na rycinie 2 przed-
stawiono kształtowanie się pogłowia krów mlecznych w Polsce w latach 1990–2011. 
W tym okresie zaszły istotne zmiany rozkładu liczby krów na terenie kraju. O ile 
na początku omawianego okresu 50,8% pogłowia krów przypadało na wojewódz-
twa: mazowieckie (14,2%), wielkopolskie (10,2%), łódzkie (9,7%), lubelskie (8,5%) 
i podkarpackie (8,2%), o tyle na jego końcu 65,6% pogłowia krów skupiało się 
w województwach: mazowieckim (20,0), podlaskim (17,3%), wielkopolskim (11,1%), 
warmińsko-mazurskim (8,6%) i łódzkim (8,4%). Na podkreślenie zasługuje zwięk-
szenie się pogłowia krów w województwie podlaskim – o 37,7%, a także w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, w którym po przejściowym spadku w 2002 r. nastąpił 
wzrost pogłowia. Największy spadek pogłowia krów wystąpił w województwach: 
podkarpackim (–82,5%), dolnośląskim (–75,2%), śląskim (–77%), lubuskim (–75,2%) 
i małopolskim (–69,5%). 

Minimalna wielkość polskich i węgierskich gospodarstw mlecznych zawierała się 
w przedziale 50–100 tys. EUR SO, a powierzchnia wynosiła odpowiednio 48 i 78 ha UR 
(tab. 4). W gospodarstwach tych utrzymywano odpowiednio 35 i 30 krów mlecznych. 
Minimalna wielkość gospodarstw niemieckich była większa i mieściła się w  prze-
dziale 100–500 tys. EUR SO, przy powierzchni 77 ha UR, a utrzymywano w nich 63 
krowy. W  tych gospodarstwach poziom intensywności produkcji – odzwierciedlony 
w kosztach ogółem w wysokości 2,5 tys. EUR w przeliczeniu na 1 ha UR – był wyższy 
ponad 2-krotnie niż w gospodarstwach polskich i ponad 3-krotnie niż w węgierskich. 
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Gospodarstwa polskie i węgierskie uzyskały dodatni dochód z zarządzania, osiągnęły 
też dochód parytetowy i wykazywały zdolności rozwojowe. Gospodarstwa niemieckie, 
mimo że były zdecydowanie większe, wykazały ujemny dochód z zarządzania, wyno-
szący –15,3 tys. EUR/gospodarstwo. Nie uzyskały również dochodu parytetowego 
(54,3%). Ich zdolności rozwojowe należy uznać za ograniczone. Gospodarstwa mleczne 
w znacznym stopniu korzystały z subwencji. W najmniejszym zakresie korzystały 
z nich gospodarstwa polskie – udział subwencji w dochodzie z gospodarstwa wyno-
sił tam 40%, podczas gdy w gospodarstwach węgierskich i niemieckich był ok. 2 razy 
wyższy. 

Gospodarstwa bydlęce istniały tylko w Polsce i w Niemczech. Minimalna wiel-
kość polskich gospodarstw bydlęcych zawierała się w przedziale 50–100 tys. EUR SO, 
a powierzchnia wynosiła 73,4 ha UR. Poziom intensywności produkcji był w nich niższy 
niż w gospodarstwach mlecznych – koszty ogółem na 1 ha UR wynosiły 0,71 tys. EUR. 
Gospodarstwa te uzyskały dodatni dochód z zarządzania i dochód parytetowy, wyka-
zując zdolności do rozwoju. Gospodarstwa niemieckie były zdecydowanie większe. Ich 
wielkość ekonomiczna mieściła się w granicach 100–500 tys. EUR SO, a powierzchnia 
wynosiła 91,31 ha UR. Nie osiągnęły dodatniego dochodu z zarządzania ani dochodu 

Ryc. 2. Pogłowie krów mlecznych w Polsce w latach 1990–2011 według województw 

Źródło: Ziętara i Adamski (2014) 
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Tabela 4. Potencjał konkurencyjny i pozycja polskich gospodarstw mlecznych i bydlęcych 
na tle gospodarstw węgierskich i niemieckich 

Wskaźnik
Gospodarstwa mleczne 

(typ 45) 
Gospodarstwa bydlęce 

(typ 49) 

Polska Węgry Niemcy Polska Węgry Niemcy

Wielkość ekonomiczna (SO) 50–100 50–100 100–500 50–100 – 100–500

Powierzchnia UR (ha) 48,0 78,0 77,0 73,4 – 91,3

Koszty ogółem 
(tys. EUR/ha UR) 1,20 0,70 2,50 0,71 – 3,04

Liczba krów 35 30 63 – – –

Dochód z zarządzania 
(tys. EUR/gosp.) 1,11 0,94 –15,30 1,60 – –28,70

Wskaźnik parytetowy (%) 147,2 169,6 54,3 158,5 – 40,0

Udział subwencji 
w dochodzie (%) 40,0 79,8 89,6 161,8 – 152,1

Źródło: Ziętara i in. (2013) 

na poziomie parytetowym (40%). Ich zdolności rozwojowe należy uznać za ograni-
czone. Gospodarstwa bydlęce w obu krajach silnie zależały od subwencji – udział tych 
środków w dochodzie z gospodarstwa przekraczał 150%. Bez subwencji gospodarstwa 
bydlęce nie mogłyby funkcjonować. 

Zdolności rozwojowe gospodarstw trzodowych zależą od sytuacji w sektorze 
produkcji żywca wieprzowego. Od 2007 r. w Polsce obserwuje się systematyczny 
spadek pogłowia trzody chlewnej. Był to ostatni rok, w którym pogłowie trzody 
utrzymywało się na średnim poziomie ok. 18 mln sztuk (ryc. 3). Tempo spadku było 
zróżnicowane w zależności od wielkości stad w gospodarstwach. W latach 2007–2012 
pogłowie trzody chlewnej ogółem zmniejszyło się o 36,1%. W stadach mniejszych, 
liczących do 200 sztuk, pogłowie zmniejszyło się o 56,5%. Przy ogólnym spadku 
pogłowia trzody chlewnej w tym okresie, wynoszącym 6518,7 tys. sztuk, spadek 
w tych stadach wyniósł 7201,48 tys. sztuk. W stadach większych, liczących 200 i więcej 
sztuk, wystąpił wówczas wprawdzie sumaryczny przyrost pogłowia o 682,8 tys. sztuk, 
czyli o 12,7%, ale wzrost dotyczył tylko 2010 r. (przyrost o 1841,2 tys. sztuk, czyli 
o 34,4%, w stosunku do poprzedniego roku). W kolejnych dwóch latach jednak pogło-
wie w tych stadach znacząco się zmniejszyło – o 1158,4 tys. sztuk, czyli o 63%. Fakt 
ten należy uznać za wysoce niepokojący. Wiązać go należy nie tylko z obniżeniem 
się opłacalności produkcji trzody chlewnej, lecz także z ograniczeniami środowisko-
wymi, utrudniającymi modernizację i budowę nowych chlewni o większej koncen-
tracji zwierząt. 

Niezależnie od zmian pogłowia trzody chlewnej w skali kraju pogłębiło się tery-
torialne zróżnicowanie jego rozmieszczenia (ryc. 4). W 1990 r. w pięciu wojewódz-
twach: wielkopolskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim i podlaskim 
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Ryc. 3. Tendencje zmian w pogłowiu trzody chlewnej w Polsce w latach 1990–2012 

Źródło: Ziętara i in. (2014) 

Ryc. 4. Pogłowie trzody chlewnej w Polsce w latach 1990–2012 według województw 

Źródło: Ziętara i in. (2014) 



75

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 4 • 2014 

Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych na tle gospodarstw...

skupiało się 54,2% całkowitego pogłowia. W 2012 r. większa część pogłowia – 68,2% 
– koncentrowała się również w pięciu województwach, z tym że województwa podlas-
kie i lubelskie zostały zastąpione przez łódzkie i pomorskie. W tym ostatnim roku 
pogłowie trzody chlewnej było największe w województwie wielkopolskim (32,9%), 
następnie w  kujawsko-pomorskim (12%), mazowieckim (8,6%), łódzkim (8,3%) 
i  pomorskim (6,4%). W skali całego kraju pogłowie trzody w latach 1990–2012 
zmniejszyło się o  40,5%. Największy spadek pogłowia wystąpił w województwach: 
lubuskim (–82,2%), podkarpackim (–75,6%), podlaskim (–74,9%), dolnośląskim 
(–72%) i  zachodniopomorskim (–71,8%). Pogłowie trzody chlewnej zwiększyło się 
jedynie w województwie wielkopolskim, gdzie w latach 2000 i 2011 wzrost w stosunku 
do 1990 r. wynosił odpowiednio 34,8 i 27,3%. W kolejnym 2012 r. w województwie 
wielkopolskim nastąpił spadek w stosunku do 2011 r. wynoszący 10,4%. Najmniejszy 
spadek zanotowano w województwach: łódzkim (–4,9%), opolskim (–21,8%) i kujaw-
sko-pomorskim (–22,8%). 

Minimalna wielkość polskich i węgierskich gospodarstw trzodowych zawarta była 
w przedziale 50–100 tys. EUR SO przy powierzchni odpowiednio 30 i 32 ha UR oraz 
obsadzie trzody 74 i 78 SD/gospodarstwo (tab. 5). Poziom intensywności produk-
cji w  gospodarstwach obydwu krajów był identyczny – koszty ogółem wynosiły 
2,1  tys.  EUR/ha UR. Gospodarstwa te wykazywały zdolności rozwojowe, mimo że 
w polskiej grupie dochód z zarządzania był minimalnie ujemny, wynosił –0,9 tys. EUR 
na gospodarstwo. Trzodowe gospodarstwa niemieckie były zdecydowanie większe 
– miały wielkość ekonomiczną w przedziale 100–500 tys. EUR SO i powierzchnię 

Tabela 5. Potencjał konkurencyjny i pozycja polskich gospodarstw trzodowych i  dro-
biarskich na tle gospodarstw węgierskich i niemieckich 

Wskaźnik
Gospodarstwa trzodowe 

(typ 51)
Gospodarstwa drobiarskie 

(typ 52)

Polska Węgry Niemcy Polska Węgry Niemcy

Wielkość ekonomiczna 
(SO) 50–100 50–100 100–500 50–100 50–100 100–500

Powierzchnia UR (ha) 30,0 32,0 73,0 12,0 16,0 19,0

Koszty ogółem 
(tys. EUR/ha UR) 2,10 2,10 4,90 7,50 6,60 6,40

Obsada zwierząt 
(SD/gosp.) 74 78 212 63 58 45

Dochód z zarządzania 
(tys. EUR/gosp.) –0,90 2,20 24,40 13,00 –0,50 15,60

Wskaźnik parytetowy (%) 142,0 276,0 46,0 189,00 90,00 85,00

Udział subwencji 
w dochodzie (%) 36,0 44,0 62,0 12,0 42,0 44,0

SD – przeliczeniowa sztuka duża 

Źródło: Ziętara i in. (2014) 
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73 ha  UR. Poziom intensywności produkcji był w nich ponad 2-krotnie wyższy niż 
w gospodarstwach polskich i węgierskich. Zdolności rozwojowe trzodowych gospo-
darstw niemieckich są jednak ograniczone z powodu niższego od parytetowego 
dochodu z gospodarstwa. 

Minimalna wielkość ekonomiczna gospodarstw drobiarskich w poszczegól-
nych krajach mieściła się w tych samych granicach co gospodarstw trzodowych. 
Powierzchnia gospodarstw polskich i węgierskich wynosiła odpowiednio 12 i 16 ha UR, 
a niemieckich – 19 ha UR. Poziom intensywności produkcji był mało zróżnicowany, 
zawarty w  przedziale od 6,4 tys. EUR/ha (Niemcy) do 7,5 tys. EUR/ha UR (Polska). 
Gospodarstwa drobiowe analizowanej wielkości mają zdolności rozwojowe, mimo 
że węgierskie i niemieckie uzyskują dochód nieco niższy od poziomu parytetowego, 
odpowiednio 90 i 85%. 

Podsumowanie 

Oceniając konkurencyjność polskich gospodarstw5 na tle gospodarstw wybranych 
krajów europejskich należy wziąć pod uwagę, że nie konkurują one bezpośrednio, lecz 
pośrednio z analogicznymi gospodarstwami z innych krajów. 

Konkurencyjność badanych gospodarstw rolniczych określono na podstawie ich 
zdolności rozwojowej w warunkach danego kraju. Jako kryteria zdolności rozwojo-
wej, a więc i konkurencyjności, przyjęto dodatni dochód z zarządzania oraz dochód 
z gospodarstwa na poziomie parytetowym. 

Minimalna wielkość ekonomiczna polskich i węgierskich gospodarstw roślinnych 
typu 13 (zbożowych, oleistych, strączkowych) zdolnych do rozwoju wynosiła 8–16 ESU, 
a minimalna powierzchnia – 42 i 45 ha UR, podczas gdy minimalna wielkość gospo-
darstw niemieckich tego typu przekraczała 100 ESU i 552 ha UR. Minimalna wielkość 
polskich i węgierskich gospodarstw roślinnych typu 14 (z pozostałymi uprawami) wyno-
siła 8–16 ESU, a powierzchnia – odpowiednio 25 i 28 ha UR, natomiast w przypadku 
gospodarstw niemieckich było to 40–100 ESU i 78 ha UR. 

Minimalna wielkość i powierzchnia polskich gospodarstw sadowniczych (typ 32) 
wynosiły 8–16 ESU i 13 ha UR, zaś węgierskich i niemieckich – 40–100 ESU i odpo-
wiednio 60 i 14 ha UR. Minimalna wielkość i powierzchnia polskich i węgierskich 
gospodarstw warzywniczych (typ 20) wynosiły 16–40 ESU i odpowiednio 6 i 9 ha, 
a niemieckich – 40–100 ESU i 2,2 ha UR. 

Minimalna wielkość ekonomiczna polskich i węgierskich gospodarstw mlecznych 
(typ 45) oraz polskich bydlęcych (typ 49) zawierała się w przedziale 50–100 tys. EUR 
SO, a powierzchnia wynosiła odpowiednio 48 i 78 oraz 73 ha UR. Niemieckie gospo-
darstwa mleczne i bydlęce miały minimalną wielkość ekonomiczną w przedziale 
100–500 tys. EUR SO i powierzchnię wynoszącą odpowiednio 77 i 91,3 ha UR. W bada-
nych gospodarstwach utrzymywano krowy w liczbie odpowiednio 35, 30 i 63. 

Minimalna wielkość ekonomiczna i powierzchnia polskich i węgierskich gospo-
darstw trzodowych wynosiły 50–100 tys. EUR SO i odpowiednio 30 i 32 ha UR, 

5 Zob. też: Ziętara (2014). 
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a utrzymywano w nich 74 i 78 SD/gospodarstwo. W przypadku gospodarstw niemiec-
kich wskaźniki te wynosiły 100–500 tys. EUR SO, 73 ha UR i 212 SD/gospodarstwo. 
W  Polsce i na Węgrzech minimalna wielkość i powierzchnia gospodarstw drobiar-
skich oraz obsada zwierząt wynosiły 50–100 tys. EUR/ SO i odpowiednio 12 i 16 ha 
UR oraz 63 i 58 SD/gospodarstwo, a w Niemczech – 100–500 tys. EUR/SO, 19 ha UR 
i 45 SD/gospodarstwo. 

Przedstawione dane o wielkości ekonomicznej gospodarstw i ich powierzchni, 
będące wartościami minimalnymi z punktu widzenia zdolności rozwojowej gospo-
darstw, a tym samym ich zdolności do pośredniej konkurencji z analogicznymi gospo-
darstwami z innych krajów, znacząco różnią się od wartości przeciętnych dla gospo-
darstw w Polsce. Te drugie są dużo niższe, co oznacza, że zdecydowana większość 
polskich gospodarstw nie ma zdolności rozwojowej i jest niezdolna do konkurencji. 
Nie zapewnia rolnikom prowadzącym tego typu gospodarstwa dochodu na poziomie 
parytetowym. Warunkiem funkcjonowania tych gospodarstw jest pozyskiwanie docho-
dów z działalności pozarolniczej. 
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Komunikat z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej  
„Młodzież w gospodarstwach rodzinnych 
i na obszarach wiejskich Europy”  
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 3–5 lipca 2014 r. 

Kolejna IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Europejskie 
Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych przy Uniwersytecie Rolniczym 
w Krakowie oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 
przy współudziale samorządu lokalnego i licznych organizacji okołorolniczych, zgro-
madziła 322 uczestników zainteresowanych zawodowo lub poprzez zaangażowanie 
społeczne i działalność publiczną problematyką młodzieży zamieszkującej obszary 
wiejskie krajów Unii Europejskiej, a także państw stowarzyszonych lub kandydują-
cych. O randze konferencji świadczy fakt, że wzięli w niej udział Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczący 
Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim Czesław Siekierski oraz przedstawi-
ciele władzy samorządowej województwa małopolskiego na czele z Przewodniczącym 
Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierzem Barczykiem. 

W pierwszym dniu odbyły się warsztaty edukacyjne w CDR w Krakowie z udzia-
łem młodzieży z Niemiec, Włoch, Czech, Słowacji, Rumunii, Hiszpanii, Węgier, Łotwy 
i Polski. 

Drugi dzień był przeznaczony na sesję plenarną oraz obrady w dwóch sekcjach, 
stanowiące najważniejszą część konferencji. W ramach obrad sekcji ekonomicznej 
wygłoszono referaty i przeprowadzono dyskusje dotyczące różnych aspektów życia 
ekonomicznego i rozwijania przedsiębiorczości rolniczej, zwłaszcza w gospodarstwach 
drobnych, oraz podejmowania działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich 
w  różnych krajach Europy. Na obradach sekcji socjologicznej podjęto wielowątkową 
problematykę społeczną, w tym socjalną, kulturalną i sportową, dotyczącą młodego 
pokolenia żyjącego na obszarach wiejskich i w małych miastach. 

W trzecim dniu konferencji odbyły się cztery wyjazdy studyjne do różnych subre-
gionów Małopolski. Uczestnikami terenowych grup studyjnych byli goście zagraniczni, 
pracownicy uczelni wyższych, a także pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie Oddział w Krakowie, samorządu regionalnego, Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji 
Rynku Rolnego i innych instytucji okołorolniczych. Na wszystkich trasach wyjazdo-
wych przeprowadzono prezentacje dobrych praktyk gospodarczych w zakresie przed-
siębiorczości rolniczej i pozarolniczej, zwłaszcza podejmowanej przez ludzi młodych. 
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Zorganizowano też spotkania z aktywem lokalnym, w tym z członkami samorządów 
gminnych oraz przedstawicielami organizacji społecznych i społeczno-zawodowych 
działających na wsi. Dyskutowano o problemach nurtujących polską i europejską wieś 
oraz o roli i przyszłości ludzi młodych, wiążących swą przyszłość z pracą na obszarach 
wiejskich. W trakcie wizyt studyjnych była też okazja do degustacji produktów lokal-
nych i regionalnych, przygotowanych specjalnie na tę okazję przez Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

Przedkładany pokonferencyjny komunikat końcowy zredagowano w dwóch 
częściach: diagnostycznej i postulatywnej. W części diagnostycznej podjęto wiele 
kwestii dotyczących życia i pracy ludzi zamieszkujących obszary wiejskie, zwłasz-
cza osób młodych. W części postulatywnej zaprezentowano oczekiwania, wnioski 
i rekomendacje wynikające z warsztatów edukacyjnych, wygłoszonych referatów 
i dyskusji. Są one bardzo liczne i różnorodne. Ich adresatami są nie tylko szeroko 
rozumiane instytucje UE, rządy krajowe i regionalne, ale także organizacje syndy-
kalne i młodzieżowe, a ich spektrum obejmuje zarówno problematykę ekonomiczną, 
jak i społeczną oraz kulturalną. 

Diagnoza 

• Poważnym i nasilającym się regionalnie (w wielu krajach UE) problemem obszaru 
gospodarczego UE jest starzenie się ludności, które to zjawisko występuje zwłasz-
cza na obszarach wiejskich. Także, a może w szczególny sposób, dotyczy to ob-
szarów wiejskich Polski. W perspektywie kilku najbliższych lat polską wieś może 
dotknąć katastrofa demograficzna wynikająca z małego przyrostu naturalnego, 
szybkiego wymierania starszego pokolenia, emigracji zagranicznej oraz migracji za 
pracą ludzi młodych. 

• Młodzi rolnicy, w wieku do 35 lat, gospodarujący w krajach UE prowadzą produkcję 
na 9% powierzchni gruntów rolnych i uzyskują ok. 9% produkcji standardowej rol-
nictwa. Są więc liczącą się i perspektywiczną grupą społeczno-zawodową. 

• Dysparytet dochodowy w rolnictwie i gospodarstwach rolnych krajów UE, uwarun-
kowany wieloma czynnikami, wykazuje duże zróżnicowanie poziomu i natężenia 
w poszczególnych krajach członkowskich, co jest obiektywnym faktem. Dotyczy to 
także części gospodarstw prowadzonych przez ludzi młodych. 

• Na obszarze UE istnieje wyraźna polaryzacja w zakresie zainteresowania prowadze-
niem gospodarstw rolniczych przez ludzi młodych. Zainteresowanie to wyraźnie 
się zmniejsza w większości tzw. starych krajów UE, w tym głównie Cypru, Holandii, 
Irlandii, Belgii i Niemiec. Wzrost liczby gospodarstw prowadzonych przez mło-
dych rolników notuje się natomiast w Polsce, Bułgarii, na Węgrzech, w Czechach, 
Słowacji, Słowenii i we Włoszech. 

• Młodzi rolnicy krajów UE przejmujący gospodarstwo rolnicze są relatywnie lepiej 
wykształceni. Gospodarstwa rolników z tej grupy są większe areałowo (w zakresie 
zasobów użytków rolnych) średnio o 37% i osiągają wyższą o ok. 40% wartość pro-
dukcji standardowej. 
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• Rolnictwo i gospodarstwa rolne obszaru UE nadal charakteryzują się bardzo du-
żym zróżnicowaniem. Dotyczy ono nie tylko struktury obszarowej, stosowanych 
technologii produkcji, skali produkcji i asortymentu produkcji finalnej, lecz także 
zakresu i sposobu powiązania z rynkiem. Jednakże, szczególnie w ostatnich latach, 
obserwuje się narastanie procesów koncentracji ziemi i produkcji rolniczej, spadek 
liczby gospodarstw i wzrost udziału gospodarstw dużych w produkcji finalnej. 

• Gospodarstwa rodzinne są szeroką i niedodefiniowaną formą gospodarowania 
w rolnictwie krajów UE. Obejmują one zarówno gospodarstwa zamieszkiwane se-
zonowo, rezydencjalne, traktowane hobbistycznie, jak i gospodarstwa prowadzące 
różnorodne formy produkcji rolniczej przeznaczonej na samozaopatrzenie, gospo-
darstwa niskotowarowe, z dodatkowymi rodzajami działalności, bez działalności 
pozarolniczej. W tej szerokiej grupie są także średnie i relatywnie duże nowoczesne 
i wyspecjalizowane gospodarstwa wysokotowarowe.

• W wielu krajach Europy obserwuje się zjawisko powrotu młodych ludzi na wieś, 
a części z nich do pracy w rolnictwie i do życia „w powiązaniu z ziemią”. Preferują 
oni produkcję i rozwój swoich gospodarstw w sposób zrównoważony, są otwarci na 
innowacje i łączenie nowoczesności z tradycją, mają też niekonwencjonalne podej-
ście do gospodarowania i koegzystencji z przyrodą. 

• Problematyka wsparcia ludzi młodych została uwzględniona w nowej Wspólnej 
Polityce Rolnej na lata 2014–2020, co w licznych wystąpieniach podkreślali uczest-
nicy konferencji. Odnosi się to zarówno do zapisów dotyczących rozwoju gospo-
darstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych 
gospodarstw, Premie dla młodych rolników), jak i wspierania przedsiębiorczości 
pozarolniczej, innowacyjności, przejmowania i rozwoju gospodarstw rolnych oraz 
aktywizacji społecznej i zawodowej. 

Postulaty i rekomendacje 

• Przemiany ustrojowe przebiegające po roku 1990 w wielu krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej doprowadziły do regresu w zakresie kształcenia młodzie-
ży, w tym zdobywania wykształcenia rolniczego. Stąd też proponuje się, aby po 
identyfikacji tych krajów i regionów wesprzeć młodych rolników i kandydatów do 
przejmowania gospodarstw poprzez profesjonalne dokształcanie, doradztwo rol-
nicze i ekonomiczne oraz szeroki dostęp do praktyk zawodowych w krajach o wy-
sokim poziomie rolnictwa. Potrzebne są na ten cel środki finansowe oraz wsparcie 
działań organizacyjnych i struktur organizacyjnych. 

• Młodzi rolnicy i przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarach wiejskich po-
winni być głównymi kreatorami innowacji i adresatami ich wspierania stosownymi 
środkami pomocowymi przewidzianymi w rolniczych i pozarolniczych programach 
operacyjnych. 

• Postulujemy, aby programy operacyjne i wsparcie kierowane na rozwój wsi, gospo-
darstw i przedsiębiorczości były wdrażane według nowych prostych, mniej zbiuro-
kratyzowanych i nieprzeregulowanych zasad. Eskalacja systemu biurokratycznego, 



82

PDGR – PSAH

Komunikat z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Młodzież w gospodarstwach...”

nadmiernie rozbudowane wymogi, nieadekwatne sankcje i nasilone kontrole mogą 
zniweczyć zamierzenia i założenia wsparcia młodych ludzi. Narastanie biurokra-
tycznego systemu wspierania buduje także negatywny obraz instytucji UE nieprzy-
jaznych dla młodzieży, przedsiębiorców i rolników. 

• Zwracamy uwagę na potrzebę regionalizacji wspierania rolnictwa, rolników 
i przedsiębiorców wiejskich (co wynika m.in. ze zróżnicowania krajów i regionów 
UE odnotowanego w diagnozie). Brak odwagi rządów krajowych, konserwatyzm, 
wygodnictwo i niewiara w kompetencje i możliwości regionów w zakresie adekwat-
nego i efektywnego wsparcia burzy istotę polityki wspierania rozwoju struktural-
nego prowadzoną przez UE. Wnioskujemy, aby właściwe instytucje UE, zwłaszcza 
Parlament Europejski, ponownie podjęły stosowne działania celem skłonienia czę-
ści krajów członkowskich do bardziej odważnego prowadzenia polityki regionalnej, 
przede wszystkim w odniesieniu do zadań, których wsparcie przewidziano w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

• W założeniach polityki narodowej każdego z państw członkowskich UE powinny 
zawierać się jasne wskazania, aby ziemia rolnicza uwalniana przez gospodarstwa 
schyłkowe i zaprzestające produkcji była przeznaczana na wzmocnienie potencjału 
produkcyjnego gospodarstw zarządzanych przez ludzi młodych prowadzących go-
spodarstwa rodzinne. Powinni oni korzystać zarówno z przywilejów pierwszeństwa 
w nabywaniu lub dzierżawieniu ziemi, jak i ze stosownego wsparcia na jej zagospo-
darowanie i rozwój gospodarstw. 

• Należy wzmocnić struktury organizacyjne i instytucjonalne skupiające młodych 
rolników na obszarze UE. Powinni oni mieć większe możliwości nawiązywania wza-
jemnych kontaktów, spotkań, konferencji i realizacji praktyk zawodowych. 



Communiqué from the 4th International Scientific Conference  
“Youth in Family Agricultural Holdings 
and in Rural Areas of Europe”  
University of Agriculture in Krakow, 3–5 July 2014 

The 4th International Scientific Conference organised by the European Research 
Centre for Small Agricultural Holdings at the University of Agriculture in Krakow 
and the Agricultural Advisory Centre in Brwinów, Branch Office in Krakow, in 
cooperation with the local authorities and numerous agriculture-related organisa-
tions attracted 322 participants with professional interest or interest arising from 
their involvement in social and public activities in the issues related to rural areas 
in the European Union countries and the EU associated or candidate states. The 
high rank of the conference is attested to by the fact that its participants included 
Mr Marek Sawicki, Minister of Agriculture and Rural Development, Mr Czesław 
Siekierski, Member of the European Parliament and Chairman of the Agricultural 
Committee at the European Parliament, and the representatives of local authorities 
of the Małopolskie Voivodeship, among them Mr Kazimierz Barczyk, Chairman of the 
Małopolskie Voivodeship Regional Council. 

During the first day of the conference, educational workshops were held at the 
Agricultural Advisory Centre in Krakow with the participation of young people from 
the following countries: Germany, Italy, the Czech Republic, Slovakia, Romania, Spain, 
Hungary, Latvia and Poland. 

The second day was devoted to plenary session and debates in two sections, consti-
tuting the central part of the conference. The debates of the economic section included 
the presentation of papers and discussions regarding various aspects of the economic 
life and the development of agricultural entrepreneurship, specifically in small farms, 
as well as the engagement in non-agricultural business activities in rural areas of vari-
ous European states. The debates of the sociological section focused on multi-faceted 
social problems, such as social welfare, culture and sport, concerning young people 
living in rural areas and small towns. 

Four study visits to different sub-regions of Małopolska took place on the third 
day of the conference. The field study groups consisted of foreign guests, academ-
ics, as well as the employees of the Agricultural Advisory Centre in Brwinów, the 
regional local authorities, the Małopolska Agricultural Advisory Centre, the Agency 
for Restructuring and Modernisation of Agriculture, the Agricultural Market Agency, 
and other institutions with interest in agriculture. Presentations of good business 
practices adopted in agricultural and non-agricultural entrepreneurship, specifically 
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those used by young people, were made during all of the field studies. Meetings with 
local communities, including local municipal authorities and the representatives of 
social and social-professional organisations operating in rural areas, were also held. 
Discussions centred on the problems faced by the Polish and European countryside 
as well as on the role and future of young people seeing their future connected with 
the work in rural areas. The study visits also provided an opportunity to sample local 
and regional products, prepared specially for this occasion by the Farmers’ Wives 
Associations. 

The post-conference final communiqué presented below consists of two parts: diag-
nosis and proposals. The first part addresses many issues regarding the life and work 
of the residents of rural areas, especially young people. The second part specifies the 
numerous and diverse expectations, proposals and recommendations resulting from 
the workshops conducted by young people from the EU member states, the delivered 
papers and the discussions. Their scope encompasses both economic and social and 
cultural issues. They are addressed to the widely understood EU institutions, domestic 
and regional governments, as well as syndicate and youth organisations. 

Diagnosis 

• The ageing of the population is a serious and regionally increasing problem in the 
EU economic area, particularly affecting rural areas. This also, perhaps very specifi-
cally, pertains to the rural areas of Poland. In the nearest years, the Polish country-
side may be faced with a demographic catastrophe resulting from a low birth rate, 
dying of the older generation, emigration, as well as domestic migration of young 
people in search of work. 

• Young farmers, up to 35 years of age, running farms in the EU member states use 9% 
of the area of agricultural land and obtain around 9% of the standard agricultural 
production. They make therefore an important and prospective social-professional 
group. 

• The level of income disparity in agriculture and agricultural holdings varies greatly 
between the individual EU member states, which is an objective fact depending on 
many factors. This also regards a part of the farms operated by young people. 

• The extent of interest in operating agricultural holdings, shown by young people in 
the area of the European Union, is clearly polarised between rather limited (mark-
edly decreasing number of such farms) in most of the “old” EU member states, 
mainly Cyprus, Holland, Ireland, Belgium and Germany, and quite large (increas-
ing number of young farmers) in Poland, Bulgaria, Hungary, the Czech Republic, 
Slovakia, Slovenia and Italy. 

• Young farmers in the EU member states who take over agricultural holdings are 
relatively better educated. The holdings of this group of farmers, on average, are 
ca 37% bigger (larger area of agricultural land) and achieve ca 40% higher standard 
production value. 
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• Agriculture and agricultural holdings in the EU area still exhibit wide variation 
in area structure, production technologies and scale, and final product assort-
ment, but also in the range and manner of linking with the market. Nevertheless, 
specifically in the recent years, one can observe an increase in the concentration 
of land and agricultural production, a decrease in the number of agricultural 
holdings, and an increase in the share of large agricultural holdings in final pro-
duction. 

• Family farms (a broad and inadequately defined term denoting a form of conduct-
ing agricultural activity) in the EU member states include both agricultural hold-
ings inhabited seasonally, treated as hobbies; subsistence farms with various types 
of agricultural production; and low-productivity farms with or without additional 
non-agricultural activity. This wide group also comprises medium and relatively 
large modern and specialised high-productivity farms. 

• Many European countries now see a phenomenon of young people coming back 
to rural areas, with some of them returning to the work in agriculture and the life 
”linked to land”. They prefer sustainable production and development of their 
farms; are open to innovation and merging progress with tradition; and have an 
unconventional approach to management and coexistence with nature. 

• As emphasised by many conference participants in their presentations, the is-
sue of providing support to young people has been considered in the Common 
Agricultural Policy for 2014–2020. This concerns the provisions regarding both 
the development of agricultural holdings (modernisation of agricultural holdings, 
restructuring of small farms, bonuses for young farmers), and the support for non-
agricultural entrepreneurship, innovation, taking over and developing agricultural 
holdings, as well as social and professional activation. 

Proposals and recommendations 

• The systemic changes that occurred in many countries of Central and Eastern 
Europe after 1990 have led to a decline in the education of youth, including agricul-
tural education. It is therefore proposed that support should be provided to young 
farmers and candidates for taking up agricultural holdings by offering them access 
to professional education, agricultural and economic consultancy, as well as wide 
access to professional practices in countries with a high level of agriculture, having 
first identified countries and regions in need of such support. Financial means as 
well as support for the organisational activities and organisational structures are 
necessary to achieve this objective. 

• Young farmers and entrepreneurs conducting activities in rural areas should be 
the main creators of innovation and the beneficiaries of the support by applicable 
means of assistance provided for in agricultural and non-agricultural operational 
programmes. 

• We propose that the operational programmes and support directed to the devel-
opment of rural areas, agricultural holdings and entrepreneurship should be im-
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plemented according to new, simple, less bureaucratic and not overly regulated 
principles. Excessive bureaucracy, exceedingly complex requirements, inadequate 
sanctions and intensified control can thwart the intentions and assumptions of 
support for young people. The growth of the bureaucratic system of support also 
creates a negative image of the EU institutions as unfriendly for the youth, entre-
preneurs and farmers. 

• We draw attention to the need for regionalisation in providing support to agricul-
ture as well as farmers and rural entrepreneurs (which follows, among others, from 
the diversification of the EU countries and regions, recorded in the diagnosis). The 
lack of courage shown by the national governments in this scope, their conserva-
tism, conformism, and doubts about the competence and potential of regions for 
providing adequate and effective support undermines the policy of support for the 
structural development, carried out by the European Union. We urge the relevant 
EU institutions, specifically the European Parliament, to resume relevant actions 
aimed at encouraging a part of the member states to conduct their regional policies 
more boldly, especially as regards the tasks to be supported within the framework 
of the Regional Rural Development Programmes. 

• The national policies of the EU member states should include clear indications 
that the agricultural land released by declining farms and those ceasing production 
should be earmarked for the strengthening of the production potential of family 
farms managed by young people. They should both enjoy the privilege of priority 
in purchasing or leasing land, and receive the appropriate support for its develop-
ment and the expansion of farms. 

• The organisational and institutional structures associating young farmers in the 
EU area should be strengthened. They should have greater possibilities to make 
mutual contacts, arrange meetings, organise conferences, and undergo profession-
al trainings. 
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