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Regionalne wsparcie młodych rolników w Polsce z funduszy
strukturalnych UE w latach 2004–2014
Regional support young farmers in Poland with the EU
structural funds in the years 2004–2014
Mieczysław Adamowicz, Adam Szepeluk
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie. Przedmiotem badań jest określenie roli młodych rolników w strukturze europejskiego rolnictwa oraz analiza wsparcia udzielonego tej grupie, szczególnie w Polsce
w ramach wspólnej polityki rolnej.
Celem pracy jest przedstawienie problemów związanych z przejmowaniem gospodarstw rolnych przez młodych rolników i funkcjonowaniem tych gospodarstw oraz wskazanie ich roli w strukturze europejskiego rolnictwa rodzinnego. Celem badań jest także
określenie skali wsparcia i zróżnicowanej pomocy udzielanych im w poszczególnych województwach Polski. Analizę empiryczną przeprowadzono dla lat 2004–2014 przy wykorzystaniu danych GUS oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W pracy wykorzystano analizę opisową oraz statystyczną analizę skupień przy użyciu
metody k-średnich. W wyniku badania wyróżniono cztery skupienia województw w Polsce
różniące się poziomem wykorzystania środków unijnych na wsparcie startu młodych rolników w rolnictwie.
Wyniki badań są zbieżne z ogólnym społeczno-gospodarczym zróżnicowaniem regionalnym rolnictwa w Polsce. Stąd problemy związane z przejmowaniem gospodarstw przez
młodych rolników wydają się powiązane z poziomem społeczno-gospodarczego rozwoju
rolnictwa w regionach. Wsparcie startu młodych rolników może być traktowane jako element efektywnej strategii rozwojowej regionu.
Słowa kluczowe: młodzi rolnicy • przejmowanie gospodarstw rolnych • fundusze strukturalne • programy regionalne
Abstract. The purpose of the research is to determine the role of young farmers in the
structure of European agriculture and analysis of the support provided for this group,
especially in Poland in the framework of the common agricultural policy.
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The aim of the study is to present the problems of taking over of farms by young
farmers and functioning of these farms and to determine their role in the structure of the
European family farming. The aim of the research is to determine the scale of support
and diverse help in individual Polish provinces. Empirical analysis was performed for the
years 2004–2014 using the data of Central Statistical Office (GUS) and the Agency for
Restructuring and Modernisation of Agriculture. In the paper descriptive analysis and
the statistical clustering analysis using the k-means method were applied. The study
identifies four focus provinces in Poland, differing in varying degrees of use of EU funds
to support the start of young farmers in agriculture.
The results of the study are consistent with the overall socio-economic diversity of
regional agriculture in Poland. Thus, the problems associated with taking over of farms
by young farmers appear to be linked to the level of socio-economic development of
agriculture in the regions. Support for the start of young farmers may be regarded as an
element of an effective development strategy in the region.
Keywords: young farmers • taking over of farms • structural funds • regional programs

Wstęp
W Polsce, podobnie jak w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej, podstawową formą organizacyjną rolnictwa są rodzinne gospodarstwa rolne. Rodzinny
charakter rolnictwa przesądza o europejskim modelu rolnictwa (EMR). EMR w koncepcji
nakreślonej przez Radę Europejską w 1997 r. został uznany za formę zdolną do ekonomicznego konkurowania w układach wewnętrznych i zewnętrznych Unii Europejskiej,
zapewniającą sektorowi rolnemu spójność ze środowiskiem obszarów wiejskich oraz
wszechstronność i zrównoważenie we wszystkich regionach Europy. Obok funkcji
produkcyjnych rolnictwo w Europie spełnia wiele ważnych funkcji pozaprodukcyjnych,
środowiskowych, społecznych i kulturalnych. Rolnicy, będący producentami żywności i surowców rolnych wykorzystywanych na potrzeby rynku, są także strażnikami
przyrody, dziedzictwa kulturalnego wsi i innych wartości. Europejski model rolnictwa
uwypukla tradycyjne i nowe oczekiwania wobec rolnictwa, które poza zaspokajaniem
żywnościowych potrzeb ludności w aspekcie ilościowym i jakościowym oraz dostarczaniem dóbr rynkowych powinno dostarczać także dobra o charakterze nierynkowym, czyli
dobra publiczne. Utrzymanie takiego modelu wymaga zachowania równowagi między
konkurencyjnością ekonomiczną, spójnością społeczną, innowacyjnością produkcyjną,
solidarnością społeczną i przestrzenią wiejską. EMR, zapewniający nowoczesność
gospodarowania, ma jednocześnie ograniczać nadmierną intensyfikację i koncentrację
produkcji powodujące degradację środowiska przyrodniczego oraz nadmierną migrację ludności z rolnictwa i zubożenie obszarów wiejskich. Wielofunkcyjność rolnictwa
rodzinnego może zapewnić, mimo zjawiska kurczenia się i ograniczania rolnictwa,
podstawy do kompleksowego rozwoju obszarów wiejskich w warunkach naturalnych
danego kraju czy regionu. Tak rozbudowane oczekiwania wobec rolnictwa, zwłaszcza
wobec rolnictwa rodzinnego, stwarzają potrzebę zapewnienia wymiany pokoleń gospodarujących, wprowadzenia ułatwień w procesie przekazywania gospodarstw rolnych
następcom właścicieli czy kierowników gospodarstw wchodzących w wiek emerytalny
(Stelmachowski, 1972; Budzinowski, 1999; Stefańska, 2011).
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Wchodzenie do rolnictwa i rozpoczynanie działalności gospodarczej przez młodych
rolników tworzy więc kompleks powiązanych zagadnień ekonomiczno-społecznych wmontowanych w programy polityki rolnej i rozwoju wsi. W Polsce, podobnie
jak w innych krajach Unii Europejskiej, pomoc dla młodych rolników przejmujących gospodarstwa rolne realizowana jest w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR).
Wielkość, formy i skuteczność pomocy oraz wysokość wsparcia udzielanego generacji
następców, podejmujących pokoleniową misję gospodarowania w rolnictwie, wiąże
się z bardziej ogólnymi problemami wymiany pokoleń rolników i zapewnienia ciągłości gospodarowania w rolnictwie, zmianami w strukturze agrarnej oraz z procesem
modernizacji oraz poprawą konkurencyjności i efektywności ekonomicznej rolnictwa
(Hamilten i in., 2015).

Cel, materiał i metody badań
Celem opracowania jest prezentacja problemów związanych z przejmowaniem gospodarstw rolnych przez młodych rolników i omówienie roli tych gospodarstw w strukturze europejskiego rolnictwa rodzinnego oraz skali wsparcia udzielanego tej części
rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej. W pracy zdefiniowano określenie „młodzi
rolnicy” oraz wskazano miejsce prowadzonych przez nich gospodarstw w strukturze
europejskiego rolnictwa rodzinnego. Wszystkie te zagadnienia można skrótowo ująć
jako „problem młodych rolników”. Szczególną uwagę zwrócono na wielkość i charakter wsparcia dla gospodarstw młodych rolników oraz na regionalne zróżnicowanie
w korzystaniu z tego wsparcia przez tę grupę rolników w Polsce. Analizę empiryczną
udzielanej gospodarstwom młodych rolników pomocy w układzie regionalnym
przedstawiono dla okresu 2004–2014 przy wykorzystaniu danych Głównego Urzędu
Statystycznego (GUS 2015) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [MRiRW], 2014; Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa [ARiMR], 2015).
W pracy podjęto próbę klasyfikacji województw m.in. ze względu na wpływ liczby
wydanych decyzji w sprawie przyznania młodym rolnikom premii na wdrożenie działania programowego w ramach wspólnej polityki rolnej pn. „ułatwienie startu młodym
rolnikom”. Wykorzystano w tym celu analizę skupień przy zastosowaniu metody
k-średnich. Do obliczeń statystycznych wykorzystano program STATISTICA v. 10. We
wszystkich analizowanych przypadkach przyjęto poziom istotności p = 0,05. Analizie
poddano liczbę wydanych decyzji w sprawie przyznania premii młodym rolnikom
w latach 2004–2014 w przeliczeniu na pięć zmiennych:
– liczbę kierowników gospodarstw rolnych w wieku do 40 lat,
– ogólną liczbę gospodarstw w województwie,
– liczbę kierowników z wykształceniem wyższym,
– liczbę ciągników w województwie,
– powierzchnię użytków rolnych w danym województwie (100 ha).
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Wyniki
Młodzi rolnicy w strukturze europejskiego rolnictwa rodzinnego
Definicja młodego rolnika została prawnie określona w odpowiednich aktach unijnych (Rozporządzenie Komisji (WE), 2006, art. 13–14, Załącznik 2, pkt 5.3.1.1.2;
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego [PE] i Rady UE, 2013; Rozporządzenie
Rady (WE), 2005, art. 22). Młodym rolnikiem według rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE z dnia 17 grudnia 2013 r. jest osoba, która nie przekroczyła
40 roku życia oraz rozpoczyna działalność rolniczą lub prowadzi gospodarstwo nie
dłużej niż 5 lat (Rozporządzenie PE i Rady UE, 2013). Definicja młodego rolnika
zawiera więc także definicję początkującego rolnika, przy czym określenie rozpoczynającego okresu działalności na 5 lat różni się od koncepcji przyjętej np. w Stanach
Zjednoczonych, gdzie ten okres trwa 10 lat i nie dotyczy tylko młodych rolników.
Ustawodawstwo krajowe przyjmuje rozwiązania unijne. Za moment rozpoczęcia działalności rolniczej według rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
12 marca 2015 r. przyjmuje się najwcześniejszą z wymienionych dat: wejścia w system
ubezpieczeń społecznych rolników, zgłoszenia do rejestracji zwierząt, rozpoczęcia
działalności przez wpis do rejestru CEIOG lub REGON, złożenia pierwszego wniosku
w ramach płatności bezpośrednich, pomocy SAPARD, dofinansowania w ramach SPO
lub PROW (Rozporządzenie MRiRW…, 2015). A więc rozpoczęcie działalności przez
młodego rolnika nie wynika z tytułu spadku i aktu prawnego przejęcia gospodarstwa
lecz z faktu praktycznego rozpoczęcia gospodarowania.
Dwukrotnie krótszy w Europie w porównaniu ze stanem w USA okres traktowania gospodarstwa jako początkującego oznacza jednocześnie krótszy okres wsparcia
młodych rolników z programów unijnych (Ahearn, 2011). Zakłada się, że przejmowanie gospodarstw rolnych przez młodych, posiadających dobre wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe oraz pewne doświadczenie z pracy poza rolnictwem, sprzyja
pożądanym zmianom strukturalnym w rolnictwie i prowadzi do wzrostu konkurencyjności tego sektora. Rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania nie jest łatwe
i często jest niemożliwe bez uzyskania odpowiedniego wsparcia na przeprowadzenie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstwa. Mimo to młodzi rolnicy wykazują
pozytywną postawę wobec zmian i mają skłonności do innowacji (Kiełbasa i Puchała,
2015).
Główne problemy, jakie zwykle napotyka młody rolnik przejmujący gospodarstwo
rolne, to brak doświadczenia rolniczego pomimo zadawalającego wykształcenia ogólnego i ewentualnego doświadczenia w pracy poza rolnictwem, wysokie koszty rozpoczęcia działalności i dostosowania do nowej koncepcji gospodarowania, ograniczony
dostęp do zakupu bądź dzierżawy gruntów, wysokie oczekiwania wobec rozpoczynanej działalności, nieustabilizowana często sytuacje rodzinna i in. (Breja, 2009; Kania,
2014; Kiełbasa i Puchała 2015).
Choć ustawowa definicja określa wiek młodych rolników na do 40 lat, granica ta
nie jest odpowiednio uwzględniona w statystykach europejskich, które posługują
się na ogół przedziałami wieku: do 35 lat, 35–44 lata, 45–54 lata, 55–64 lata i 65 lat
i więcej. Ustalenie zatem liczby młodych rolników w wieku do 40 lat, w tym w wieku
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35–40 lat, jest utrudnione, a szacowane liczby mogą być mało precyzyjne (Sikorska,
2014; Adamowicz i Szepeluk, 2016). Klasyfikacja formalna młodych rolników zresztą
nie pokrywa się z grupami wieku wyróżnionymi w statystykach oficjalnych, objętymi
polityką wsparcia i pomocy.
W krajach Unii Europejskiej obserwuje się systematyczny spadek liczby rolników ogółem, w tym znacznie szybszy spadek liczby młodych rolników. Od 2000 r. do
2010 r. liczba rolników ogółem w krajach EU-15 zmniejszyła się o 9%, a liczba rolników
młodych spadła o 45%. Wskazuje to na proces starzenia się rolników.
W 2003 r. w 27 krajach członkowskich UE było 1 267 000 gospodarstw prowadzonych przez rolników w wieku do 35 lat i 2 503 000 prowadzonych przez rolników
w wieku 35–44 lat. W roku 2010 liczby te spadły odpowiednio do 796 000 i 1 893 000,
co oznacza, że liczebność obydwu grup łącznie obniżyła się o ok 28,7%. W Polsce liczba
gospodarstw prowadzonych przez rolników w wieku do 44 lat obniżyła się z ok 859 000
do ok. 591 000. Udział tej grupy w ogólnej liczbie gospodarstw wzrósł z 34,7% do 39,2%,
podczas gdy w UE-27 zmniejszył się z 24,4% do 21,7%. Zatem w Polsce, odmiennie
niż w całej Unii Europejskiej, nie odnotowano postępującego procesu starzenia się
rolników. Odsetek gospodarstw prowadzonych przez rolników w wieku 65 lat i więcej
w EU-27 w latach 2003–2010 zwiększył się z 30,5% do 32,3%, podczas gdy w Polsce
obniżył się z 16,9% do 8,4%. Udział użytków rolnych gospodarstw prowadzonych przez
starszych rolników, tj. w wieku 65 lat i więcej, w EU-27 wzrósł w tym okresie z 12,5%
do 13,6%, podczas gdy w Polsce zmniejszył się z 5,8% do 4,3%. Udział użytków rolnych
w dyspozycji rolników w wieku do 35 lat w EU-27 obniżył się z 10,4% do 8,5%, natomiast w Polsce był niemal stabilny i utrzymywał się w granicach 16–17%. Oznacza
to, że w Polsce udział gospodarstw prowadzonych przez rolników w wieku do 35 lat
zarówno w liczbie gospodarstw rolnych, jak i w powierzchni ziemi jest relatywnie
wysoki (tab. 1 i 2) (Eurostat 2008, EC 2012, Claros 2013).
W grupie młodych rolników, niezależnie od przyjętej granicy wieku, wyróżniamy
dwie podgrupy. Pierwsza obejmuje wszystkie zatrudnione osoby młode, drugą tworzą
kierownicy (właściciele) gospodarstw. W 2005 r. rolnictwo, łącznie z łowiectwem
i leśnictwem, w 27 krajach członkowskich dawało 6,3% ogólnej liczby miejsc pracy, od
1% w Wielkiej Brytanii do 33% w Rumunii. W ogólnej sumie zatrudnionych w rolnictwie w krajach UE 8,3% stanowiły osoby do 35 roku życia. W 2010 r. w EU-27 wskaźnik
ten spadł do 7,5%. Najwyższy udział tej grupy w ogólnej sumie zatrudnionych w rolnictwie, wynoszący 15,4%, odnotowano w Polsce, zaś najniższy – 3,1% – w Portugalii.
Wskaźnik ten na poziomie ponad 10% miały także: Austria (11,8%), Francja (11,5%),
Irlandia (10,5%) i Grecja (10,2%). Udział młodych rolników w zatrudnieniu rolniczym
poniżej 5% miały: Bułgaria (4,9%), Rumunia (4,5%), Cypr (4,2%), Słowacja (4,1%)
i wspomniana już Portugalia (3,1%). W pozostałych krajach wskaźnik ten mieścił się
w granicach 5,2%–9,7% (Braja, 2009; Kania, 2014). Struktura wiekowa kierowników
gospodarstw w krajach UE jest również dość zróżnicowania. Udział młodych rolników
w grupie kierowników gospodarstw rozkłada się podobnie jak w przypadku poprzedniego wskaźnika – najwyższy, 14,7%, odnotowano w Polsce, a najniższy – 2,6% –
w Portugali. Młodzi rolnicy ponad 10% w grupie kierowników gospodarstw stanowią
w Czechach (11,7%) i Austrii (10,2%), a poniżej 5% na Cyprze, w Holandii, Wielkiej
Brytanii, Słowenii, Danii, Szwecji, na Malcie i w Belgii. Struktura wiekowa kierowników
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25,2
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3,5

9,6

4,7

3,7
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10,7

41,1

35–44 lat
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23,7
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24,6

80,6

45–64 lat
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years

Liczba gospodarstw (tys.)
Number of farms (thousands)

69,4

35,4

13,2

294,4

312,5

61,9

6,1

5,6

8,8

2,9

12,8

221,8

9,8

12,4

65 i więcej
lat
65 years
and more

5,9

6,8

3,6

5,3

6,9

8,7

8,6

6,9

5,9

11,7

2,6

3,1

6,1

10,7

do 35 lat
up to 35
years of age

16,1

18,0

20,5

15,4

15,1

21,2

20,0

17,6

21,4

20,7

9,4

9,4

22,2

27,3

35–44 lat
35 to 44
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43,3

50,0

57,6

49,5

41,8

58,1

61,8

47,2

53,1

54,8

55,0

42,6

51,2

53,8

45–64 lat
45 to 64
years

34,7

25,2

18,3

29,8

36,2

12,0

9,6

28,3

19,6

12,8

33,0

44,9

20,5

8,2

65 i więcej
lat
65 years
and more

Udział w zbiorze gospodarstw ogółem (%)
Share of the yield from farms in total (%)

Tabela 1. Liczba gospodarstw rolnych i ich udział w zbiorze gospodarstw ogółem według wieku użytkownika i krajów UE w r2010 r.
Table 1. The number of farms and their share in the yield from farms in total according to the age of the occupant and the EU countries
in 2010
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8,8

82,1

795,6

319,6

476,0

Słowenia

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

UE – 27

UE – 15

UE – 12

1 040,7

852,4

1 893,1

203,5

34,0

84,0

10,5

10,4

3,6

467,1

25,1

369,6

73,4

1,5

14,3

0,5

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Eurostat (2007).
Source: Own calculations based on Eurostat (2007).
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15,8

15,3

12,6

15,0

14,6

14,8

14,0

14,9

11,9

8,2

24,5

24,5

12,1

17,1

22,6

43,8

48,8

46,0

45,2

53,5

49,1

54,8

51,3

55,3

39,6

42,7

52,4

63,1

57,1

47,7

56,1

34,5

29,5

32,3

37,1

27,6

29,2

25,6

30,4

22,7

44,1

46,5

8,4

5,3

26,0

29,8

13,9
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252,1

Bułgaria

1 714,7

74,8

Hiszpania

Holandia

12,1

472,7

Grecja

Luksemburg

3 088,8

Francja

352,4

256,5

Finlandia

Litwa

90,7

Estonia

334,0

222,4

Dania

Irlandia

241,1

Czechy

5,4

101,3

Belgia

Cypr

321,2

do 35 lat
up to 35
years of
age

Austria

Wyszczególnienie
Specification

38,2

608,7

948,3

468,0

5 064,6

897,3

7 431,4

582,0

222,8

640,2

570,8

16,5

670,4

382,6

870,6

35–44 lat
35 to 44
years

74,1

1 302,5

2 726,7

1 117,1

12 988,4

1 737,9

16 405,9

1 330,3

513,8

1 402,5

2 398,6

67,8

1 723,4

769,3

1 568,2

45–64 lat
45 to 64
years

Powierzchnia (tys. ha)
Area (thousand hectares)

6,5

479,0

982,3

212,5

3 985,0

968,3

910,9

122,3

113,7

397,6

273,1

28,7

404,9

121,2

118,1

65 i więcej
lat
65 years
and more

9,3

12,8

6,7

4,0

7,2

11,6

11,1

11,2

9,6

8,4

6,9

4,5

8,3

7,4

11,2

do 35 lat
up to 35
years of
age

29,2

22,2

19,0

25,0

21,3

22,0

26,7

25,4

23,7

24,0

16,4

13,9

22,0

27,8

30,2

35–44 lat
35 to 44
years

56,6

47,5

54,6

59,7

54,7

42,6

58,9

58,1

54,6

52,7

68,9

57,4

56,4

56,0

54,5

45–64 lat
45 to 64
years

4,9

17,5

19,7

11,3

16,8

23,8

3,3

5,3

12,1

14,9

7,8

24,2

13,3

8,8

4,1

65 i więcej
lat
65 years
and more

Udział w zbiorze gospodarstw ogółem (%)
Share of the yield from farms in total (%)

Tabela 2. Użytki rolne w gospodarstwach rolnych według wieku użytkownika i krajów UE w 2010 r.
Table 2. Agricultural area within agricultural farms according to the age of the occupant and the EU countries in 2010.
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0,6

1 040,8

2 308,0

245,1

617,0

140,8

32,6

174,9

444,1

760,0

1 119,4

14 568

9 939

4 629

Malta

Niemcy

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

UE - 27

UE - 15

UE - 12

9 378

27 891

37 269

2 388,2

3 154,0

798,9

548,1

90,9

280,0

2 045,4

590,9

3 617,1

3 886,9

1,7

455,0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Eurostat (2012).
Source: Own calculations based on Eurostat (2012).

144,4

Łotwa

26 170,0

70 595,0

96 766,0

6 176,1

9 574,7

2 859,0

1 868,0

254,1

1 373,3

6 860,8

1 775,1

7 903,3

11 081,0

6,8

906,7

7 232

16 089

23 321

3 172,4

2 863,8

584,4

475,4

105,2

101,4

4 229,9

1 057,2

618,9

695,4

2,4

290,4

9,8

8,0

8,5

8,7

4,7

9,5

5,7

6,7

7,4

4,5

6,7

16,0

6,2

5,4

8,0

19,8

22,5

21,7

18,6

19,7

17,0

17,9

18,8

14,8

14,9

16,1

25,0

23,3

14,8

25,3

55,1

56,5

56,2

48,0

57,7

61,0

60,9

52,6

72,4

49,9

48,4

54,7

66,3

59,3

50,5

15,3

13,0

13,6

24,7

17,9

12,5

15,5

21,9

5,4

30,7

28,8

4,3

4,2

20,5

16,2
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gospodarstw rolnych w krajach UE jest niekorzystna, o czym świadczy to, że stosunek
liczby rolników starszych, w wieku 55 lat i więcej, do liczby rolników w wieku do 35
lat wynosi 1 do 0,11. Ten wskaźnik jest nieco korzystniejszy w nowych krajach członkowskich EU-12 niż w EU-15. Przy średnim w UE-27 udziale rolników powyżej 64 lat
w ogólnej liczbie rolników wynoszącym około 33% wyższy udział notuje się w takich
krajach, jak Portugalia, Rumunia, Bułgaria i Włochy.
Jak podaje Kania (2014), udział młodych rolników w ogólnej liczbie kierowników
gospodarstw rolnych zwiększył się od czasu piątego rozszerzenia UE w takich krajach,
jak Polska, Bułgaria, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia i Włochy. Natomiast wyraźny
spadek tego udziału zanotowano w takich krajach, jak Irlandia, Niemcy, Dania,
Holandia, Austria, Cypr, Belgia, a także Łotwa i Rumunia.
W 2010 r. w gospodarstwach rolnych kierowanych przez młodych rolników znajdowało się ok. 9% użytków rolnych, na których wytwarzano taką samą część ogólnej
produkcji rolnej (tab. 2). Wydawałoby się, że gospodarstwa młodych rolników nie dają
tzw. wartości dodanej, jeśli ich udział w produkcji jest taki sam jak w zasobach użytków
rolnych. Należy jednak pamiętać, że młodzi rolnicy często przejmują gospodarstwa od
kierowników w zaawansowanym, a nawet podeszłym wieku, kiedy ich sposób zorganizowania i wyniki produkcyjne są niezadawalające. Efekty zatem działań organizacyjnych i efekty ekonomiczno-produkcyjne gospodarstw młodych rolników ujawniają
się po kilku latach, nierzadko wtedy, gdy „młodzi rolnicy” przestają być już młodymi
i przesuwają się do grupy wiekowej cechującej się wysokimi parametrami produktywności (Eurostat, 2012; Poczta, 2013; Kania, 2014). Struktura trendu w rolnictwie EU-27
wskazuje na:
– stały spadek liczby gospodarstw rolnych,
– systematyczny wzrost przeciętnej wielkości gospodarstwa rolnego, zarówno w hektarach, jak i w jednostkach ESU, i stabilizację powierzchni użytkowanej rolniczo,
– spadek udziału rolnictwa jako dostarczyciela miejsc pracy i PKB,
– stały spadek liczby ogólnych miejsc pracy w rolnictwie,
– spadek liczby młodych rolników i proces starzenia się ludności rolniczej, z czym
wiąże się zjawisko porzucania działalności rolniczej.
Tempo starzenia się ludności rolniczej i wychodzenia z produkcji rolników starszych oraz tempo wchodzenia do zawodu młodych rolników nie jest jednak identyczne.
Można zauważyć zjawisko przyśpieszenia wymiany pokoleń kierowników gospodarstw
rolnych, co skutkuje zwiększeniem udziału młodych rolników w strukturze kierujących
gospodarstwami rolnymi. Na każdego młodego rolnika w wieku do 35 lat w 2007 r.
w krajach EU-15 przypadało 9 rolników w wieku powyżej 55 lat, a w krajach EU-12 – 12.
Średni udział młodych rolników w ogólnej liczbie rolników w 2007 r. wynosił w krajach
EU-27 około 6%, zaś w 2010 r. 7,5%. Młodzi rolnicy, wchodząc do zawodu, napotykają
jednak szereg trudnych problemów, z których dostęp do ziemi i dostęp do kapitałów
krajowych należą do najważniejszych (Poczta, 2013).
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Wsparcie młodych rolników jako element wspólnej polityki rolnej
Problem młodych rolników we wspólnej polityce rolnej nie jest nowy, chociaż nie
zawsze był precyzyjnie definiowany. Reforma MacSharry’ego w 1992 r., obok dopłat
bezpośrednich wśród trzech działań o charakterze strukturalnym, obejmowała program
wcześniejszego przechodzenia rolników na emeryturę, co miało istotnie przyspieszyć
sukcesję gospodarstw (Adamowicz, 2015). Jednak problem ten podejmowano także już
wcześniej. Dyskusja na temat zmian strukturalnych we wspólnej polityce rolnej rozpoczęła się już w 1968 r., przy przedstawianiu planu Mansholta oraz w latach 1972–1973,
kiedy zostały wdrożone pierwsze dyrektywy strukturalne. W 1984 r. w ramach WPR
wprowadzono wsparcie w formie dotacji dla młodych ludzi przejmujących lub zakładających gospodarstwa rolne (Kiełbasa i Bogusz, 2014). Przyjęto wówczas, że młody
rolnik to osoba pełnoletnia, w wieku poniżej 40 lat, która po raz pierwszy prowadzi
gospodarstwo rolne i posiada kwalifikacje związane z rolnictwem i agrotechniką. Na
wsparcie młodych rolników przeznaczono wówczas około 5% wydatków Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych. Środki te przeznaczone były głównie na
zakup lub przejęcie gospodarstwa rolnego. Wsparcie udzielane było w postaci jednorazowej premii lub kredytu preferencyjnego. Później umożliwiono korzystanie także
z innych instrumentów WPR, szczególnie z tzw. dotacji inwestycyjnych (Sawicka,
2004). Jednak działania podejmowane w tym okresie były nieefektywne.
Kolejne zmiany wspólnej polityki rolnej podejmowane w ramach Agendy 2000
i reformy amsterdamskiej w związku z perspektywą rozszerzania Unii Europejskiej
o nowe kraje Europy Środkowo-Wschodniej uwzględniały również problematykę wsparcia dla młodych rolników. Rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej z 1999 r. oraz
rozporządzenie Komisji WE z 2004 r. regulują nowe zasady korzystania młodych rolników ze wsparcia w ramach WPR. Wprowadzono wówczas wymóg wykazania rentowności produkcji rolnej oraz spełnienia minimalnych standardów ochrony środowiska,
jakości produkcji rolnej oraz dobrostanu zwierząt (Rozporządzenie Rady (WE)…,
1999; Rozporządzenie Komisji (WE)…, 2004). Wprowadzone przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi rozporządzenie z dnia 8 września 2004 r., które ustaliło zasady działania
programu „Ułatwienie startu młodym rolnikom” realizowane w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”, regulowało zasady uzyskania wsparcia,
kryteria dostępu oraz formę i wysokość pomocy. Z dotacji mogła korzystać osoba
przejmująca po raz pierwszy gospodarstwo i stająca się posiadaczem samoistnym
lub zależnym gospodarstwa rolnego nie wcześniej niż 12 miesięcy przed zawarciem
umowy o dofinansowanie (Rozporządzenie MRiRW…, 2004). Początkowo kluczowym
warunkiem uzyskania dotacji było posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych w dniu składania wniosku. Warunek ten został jednak złagodzony w późniejszych latach obowiązkiem zdobycia odpowiedniego wykształcenia w ciągu 5 lat od
momentu rozpoczęcia działalności rolniczej. Rolnik, który spełnił wszystkie kryteria,
mógł uzyskać premię w wysokości 50 tys. zł.
Przyjęte tzw. kryteria dostępu były rygorystyczne i szczegółowo określone. Poza
wyżej wymienionymi kryteriami wieku, faktu i czasu przejęcia gospodarstwa, rolnik
musiał posiadać ubezpieczenie rolnicze w pełnym zakresie, musiał wykazać się
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brakiem zaległości podatkowych i opóźnień w opłacaniu składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne. Warunek dotyczący odpowiednich kwalifikacji uznawano za
spełniony, gdy rolnik miał wykształcenie wyższe lub średnie rolnicze, w przypadku
wykształcenia zasadniczego zawodowego niezbędny był trzyletni staż pracy w rolnictwie lub inny tytuł kwalifikacyjny w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności
rolniczej w połączeniu z trzyletnim stażem pracy w gospodarstwie rolnym. Staż pracy
był wymagany przy posiadaniu wykształcenia wyższego niezwiązanego z rolnictwem.
Jeżeli wnioskodawca nie spełnił ustalonego wymogu odnoszącego się do kwalifikacji,
musiał złożyć zobowiązanie do uzupełnienia wykształcenia w ciągu pięciu lat. Ponadto
przejmowane gospodarstwo rolne powyżej 1 ha musiało spełnić warunek tzw. żywotności ekonomicznej gospodarstwa rolnego, to znaczy uzyskać określoną wymogami
unijnymi wielkość nadwyżki z prowadzonej działalności w ESU. Za gospodarstwa
rentowne ekonomicznie uznawano takie, które generowały nadwyżkę powyżej 4 ESU,
tj. 4800 euro. Warunek ten mógł być odroczony na okres pięciu lat. Do warunkowych
kryteriów należał także obowiązek spełnienia określonych norm ochrony środowiska,
higieny produkcji i dobrostanu utrzymania zwierząt. Kryteria te były więc nadmiernie
wygórowane, gdyż zaledwie 10% rolników spełniło jednocześnie wszystkie wymagania
w dniu składania wniosku. Duża część beneficjentów zobowiązana była spełnić wymogi
w okresie pięciu lat. Dodatkowo w okresie 2007–2013 wprowadzono także konieczność
sporządzenia biznesplanu dla rozwoju działalności rolniczej.
Trudno ocenić, w jakim stopniu spełnienie w wyznaczonym czasie określonych
wymogów było monitorowane i jakie konsekwencje łączyły się z niespełnieniem
powyższych warunków, chociażby z tego względu, że w roku 2007 został wdrożony
nowy okres programowania 2007–2014, w którym ogólna pula środków przeznaczonych na realizację tego działania była wyraźnie większa (ponad 1,6 mld zł). W tym
czasie zmienione zostały też kryteria przyznawania wsparcia. Wysokość premii jednorazowej została podniesiona do 75 tys. zł. Także na nowo sformułowano cele wsparcia
dla młodych rolników oraz szczegółowe warunki jego przyznawania.
Zgodnie z przyjętym prawem w Polsce pomoc może być udzielona rolnikowi kierującemu gospodarstwem do 300 ha. Dolny limit powierzchni ustalono na podstawie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. W regionach o rozdrobnionej strukturze agrarnej możliwe było przyznanie pomocy gospodarstwom nieprzekraczającym
dolnego minimum obszarowego pod warunkiem, że warunek ten zostanie wypełniony
w ustalonym terminie od półtora do trzech lat. Przy obowiązywaniu innych ustalonych
we wcześniejszych programach kryteriów przyjęto, że opracowany przez rolnika plan
rozwoju gospodarstwa powinien uwzględnić realizację inwestycji obejmujących minimum 70% kwoty dotacji. Tak ustalone zasady były istotnym instrumentem powiększania średniej powierzchni gospodarstwa. Według danych MRiRW średnia powierzchnia
gospodarstwa beneficjenta wynosiła 15,8 ha, a ponad 80% gospodarstw korzystających
ze wsparcia mieściło się w grupie obszarowej 10–30 ha. Korzystające z pomocy gospodarstwa wykazywały wielkość ekonomiczną ok. 8 ESU, a więc wyższą niż średnia dla
przeciętnego gospodarstwa rolnego w Polsce (MRiRW Działanie 121, 2012).
W 2013 r. Unia Europejska kolejny raz zreformowała WPR, która została nastawiona
na rozwiązywanie problemów przyszłości. Jednym z jej podstawowych celów jest pobudzenie wzrostu gospodarczego oraz utrzymanie, a nawet zwiększenie miejsc pracy na
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obszarach wiejskich. W ramach WPR przygotowano program wspierający inwestowanie
młodych rolników. Wyraźniej niż wcześniej akcentowano rolę rolnictwa w ogólnym wzroście gospodarczym, w zapewnieniu bezpieczeństwa żywieniowego oraz w rozwiązaniu
kwestii związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi, a także potrzebę
pomocy rolnikom w świadczeniu usług publicznych na rzecz społeczeństwa. Na drodze do
rozwiązania tych problemów jedną z ważniejszych kwestii, na które zwrócono uwagę, było
starzenie się populacji rolników europejskich i konieczność udzielania większego wsparcia młodym rolnikom. Przyspieszenie wymiany pokoleń w rolnictwie może mieć poważne
konsekwencje dla przyszłości rolnictwa i obszarów wiejskich w trzech obszarach:
– podaży żywności wewnątrz UE oraz światowego bezpieczeństwa żywieniowego;
– konkurencyjności, uzależnionej od uruchomienia nowych i innowacyjnych form
działalności rolniczej; ma to związek z tym, że młodzi rolnicy z reguły są lepiej
wykształceni i osiągają wyższe wskaźniki produkcyjności i wydajności pracy;
– w sferze zrównoważenia środowiskowego, ze względu na rolę, jaką rolnicy odgrywają w kształtowaniu krajobrazu i zarządzaniu zasobami naturalnymi.
Wsparcie młodych rolników wprowadzone w reformie WPR w 2013 r. uzyskało
solidne podstawy finansowe ukierunkowane na tę grupę rolników. Po raz pierwszy
w ramach I filara WPR ustalono instrument płatności bezpośrednich przeznaczony dla
wspierania młodych rolników, a w ramach II filara WPR, dotyczącego rozwoju obszarów
wiejskich, wprowadzono również instrumenty mające wspierać zwłaszcza tych, którzy
po raz pierwszy rozpoczynają działalność rolniczą (Kulawik, 2013). Państwa członkowie
otrzymały znaczącą możliwość w zakresie modyfikowania szczegółowych rozwiązań
instrumentalnych. Wsparcie dla młodych rolników w ramach płatności bezpośrednich
dostępne jest dla tych, którzy po raz pierwszy obejmują kierowanie gospodarstwem
rolnym lub objęli kierowanie gospodarstwem w okresie pięciu lat przed wprowadzeniem
programu, nie osiągnęli wieku 40 lat w momencie składania po raz pierwszy wniosku
o wsparcie i mają, w zależności od wymogów państwa, udokumentowane umiejętności lub wykształcenie. Płatności bezpośrednie dla młodych rolników przyznawane są
maksymalnie na okres pięciu lat. To wsparcie może stanowić do 2% całości środków
przeznaczonych na płatności bezpośrednie w danym państwie członkowskim. Kwota,
jaką mogą otrzymywać młodzi rolnicy, jest obliczana według metod wybranych przez
państwa członkowskie lub w formie ryczałtowej płatności rocznej, odpowiadającej 25%
średniej krajowej płatności na hektar przemnożony przez liczbę odpowiadającą średniej wielkości gospodarstwa młodych rolników (ha). Płatność nie może przewyższyć
wysokości całkowitej płatności podstawowej dla gospodarstwa (MRiRW, 2014).
Raport przygotowany na zlecenie rządu polskiego w 2011 r. informuje, że młode
pokolenie na wsi w Polsce jest pokoleniem silnym, ambitnym, wymagającym i ma duży
potencjał (Nowakowska, 2015). Duże zróżnicowanie regionalne w Polsce ma znaczny
wpływ na potrzeby i oczekiwania młodych mieszkańców wsi, w tym młodych rolników1.
Dlatego też zakłada się, że w aktualnym okresie programowania będzie wprowadzona
1

Projekt badawczy „Młodzież na wsi” zrealizowany przez Pracownię Badań i Innowacji
„Stocznia” pod kierunkiem A. Strzemińskiej na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności.
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większa regionalizacja finansowania, chociaż PROW 2014–2020 będzie w dalszym
ciągu programem horyzontalnym. Regionalizacja może być wprowadzona przez możliwość wyboru przez regiony kryteriów dostosowanych do warunków lokalnych. PROW
na lata 2014–2020 przewiduje obok wsparcia dla młodych rolników także wsparcie dla
rolników przekazujących gospodarstwa rolne.

Wsparcie młodych rolników w Polsce w układzie regionalnym
Polscy rolnicy korzystają z przewidzianego w ramach WPR wsparcia od momentu
akcesji, tj. od 2004 r. Początkowo młodzi rolnicy w Polsce objęci zostali programem
ogólnounijnym, zaś od roku 2007 pomoc była kształtowana przez władze polskie przy
współpracy z instytucjami wspólnotowymi.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach Osi 1 – Poprawa
konkurencyjności sektora rolnego i leśnego zawierał działanie 112 pn. „Ułatwienie
startu młodym rolnikom” oraz działanie „Renty Strukturalne”, które miały służyć
wymianie pokoleń w rolnictwie. Celem działania 112 była wypłata bezzwrotnej premii
finansowej na ułatwienie podejmowania inwestycji przez młodych właścicieli gospodarstw. Przyznane środki miały przyczynić się do przyśpieszenia korzystnych zmian
w strukturze agrarnej oraz do podniesienia konkurencyjności całego sektora rolnego
w Polsce. Młody rolnik mógł otrzymać jednorazową premię, której wartość wynosiła
50 tys. zł. w latach 2007–2009 i 75 tys. zł w latach 2010–2013. Korzystający z premii
musiał przeznaczyć co najmniej 70% przyznanej kwoty na cele związane z rozwojem
określonym w biznesplanie. Korzystanie z premii nie wykluczało możliwości dofinansowania inwestycji w ramach innego działania – „Modernizacja gospodarstw rolnych”.
W ramach realizacji działań PROW 2007–2013 wdrożonych przez ARiMR do końca
2014 r. przeprowadzono pięć naborów wniosków w ramach działania 112 – „Ułatwienie
startu młodym rolnikom”, kolejno w latach 2008, 2009, 2010, 2011 i 2014 (ryc. 1 i 2)

Ryc. 1. Liczba złożonych wniosków i wydanych decyzji w sprawie ułatwienia startu młodym
rolnikom w Polsce w latach 2004–2014
Fig. 1. The number of applications submitted and the number of decisions adopted concerning setting-up of young farmers over the period 2004–2014
Źródło: Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za
2014 rok, 2015
Source: A statement of performance of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture for 2014
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Ryc. 2. Wartość złożonych wniosków i wypłaty środków na ułatwienie startu młodym rolnikom w Polsce w latach 2004–2014 (w mln zł)
Fig. 2. The value of applications submitted and the value of disbursement of funds for setting-up of young farmers in Poland over the period 2004–2014 (figures in millions
of PLN)
Źródło: Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za
2014 rok, 2015
Source: A statement of performance of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture for 2014

Od początku uruchomienia programu do końca grudnia 2014 r. w ramach wszystkich naborów (ARiMR, 2014):
– wpłynęło 71 539 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 5 288,775 mln zł,
– wydano 45 175 decyzji o przyznaniu pomocy na łączną kwotę 3 089 mln zł, w tym
7 864 decyzje na kwotę 786,3 mln zł w 2014 r.
Najwięcej wniosków o przyznanie pomocy w Polsce w latach 2004–2014 zostało
złożonych w województwie mazowieckim (16,3%), wielkopolskim (14,6%) oraz lubelskim (11,5%), a najmniej w województwach obszarowo mniejszych, tj. lubuskim (1,6%),
śląskim (2,0%) i opolskim (2,5%) – zob. tabele 3 i 4.
Większość (63,2%) złożonych wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, w tym
w 2011 r. 83,4%, zaś w 2014 r. tylko 33,5%. Najwięcej decyzji zostało wydanych w województwie mazowieckim (7291), wielkopolskim (6682) i lubelskim (5409), a najmniej
w województwach lubuskim (664), śląskim (977) i opolskim (1142), zob. tabela 3.
Większą część beneficjentów stanowili mężczyźni (83%), osoby w wieku od 18 do 25 lat
(67%) z wykształceniem średnim (41,9%).
Łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstw prowadzonych przez młodych rolników wyniosła 414 883 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa, które otrzymało wsparcie, wynosi 16,33 ha, jest ono zatem o prawie 56% większe
od średniego krajowego gospodarstwa, które w 2014 r. liczyło 10,48 ha (MRiRW, 2014).
Około 40% beneficjentów posiadało gospodarstwa o powierzchni mniejszej, tj. w przedziale 10-15 ha. W strukturze gospodarstw młodych rolników (beneficjentów) ponad
jedną trzecią (33,7%) stanowiły gospodarstwa do 4 ESU, 22,5% stanowiły gospodarstwa
od 4 do mniej niż 6 ESU, 24% – gospodarstwa od 6 do mniej niż 12 ESU, a 19,3% stanowiły gospodarstwa posiadające od 10 do 40 ESU. A więc ze wsparcia korzystały większe
gospodarstwa, co pozwala stwierdzić, że działanie to było czynnikiem wspomagającym
poprawę struktury agrarnej w Polsce. Rolnicy korzystający z pomocy w 41% prowadzili produkcję mieszaną, w 37% tylko uprawy polowe, zaś chowem bydła mlecznego
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Tabela 3. Liczba złożonych wniosków i wydanych decyzji w sprawie ułatwienia startu młodym rolnikom w latach 2004–2014
Table 3. The number of applications submitted and the number of decisions adopted concerning setting-up of young farmers over the
period 2004–2014
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Źródło: Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2014 rok (2015).
Source: A statement of performance of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture for 2014 (2015).
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Tabela 4. Wartość złożonych wniosków i wypłaty środków w sprawie ułatwienia startu młodym rolnikom w Polsce w latach 2004–2014
(w mln zł)
Table 4. The value of applications submitted and the value of disbursement of funds concerning setting-up of young farmers in Poland
over the period 2004–2014 (figures in millions of PLN)
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zajmowało się 11% gospodarstw. Uzyskane środki przeznaczane były głównie na zakup
maszyn, ciągników, zwierząt, a także na budowę i modernizację budynków i urządzeń
oraz na założenie sadów lub plantacji wieloletnich. Prawie 22% (5510) gospodarstw
młodych rolników to gospodarstwa przekazane im przez osoby ubiegające się o rentę
strukturalną. Największe sumy przeznaczone na wsparcie młodych rolników wypłacono w województwach mazowieckim, wielkopolskim i lubelskim (tab. 4).
Liczba zrealizowanych wniosków w stosunku do liczby wniosków złożonych
zarówno pod względem ilości, jak i wartości szczególnie korzystnie prezentuje się
w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, podlaskim, śląskim
i wielkopolskim. Średnio wskaźniki wydanych decyzji pod względem wartości są niższe
(58,4%) od wskaźników odnoszących się do liczby wniosków (63,1%). Oznacza to, że
w całej zbiorowości odsetek pozytywnie załatwionych wniosków jest niższy w gospodarstwach o większej skali produkcji i większej wielkości ekonomicznej.

Statystyczne zróżnicowanie regionów w zakresie wsparcia startu
młodych rolników
Analiza wariancji wykorzystana w badaniu wykazała istotny statystycznie wpływ
wszystkich zmiennych na przeprowadzenie grupowania (tab. 5).
W wyniku przeprowadzonej analizy skupień metodą k-średnich wyodrębniono
cztery jednorodne grupy województw. Pierwsze skupienie obejmuje następujące województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie i wielkopolskie. Jest to
region Polski, w którym liczba wydanych decyzji o przyznaniu premii młodym rolnikom
w stosunku do czterech z pięciu badanych zmiennych (czyli w przeliczeniu na ogólną
liczbę gospodarstw w województwie, liczbę kierowników z wykształceniem wyższym,
liczbę ciągników oraz powierzchnię użytków rolnych) była najwyższa, a stosunek liczby
wydanych decyzji do liczby kierowników w wieku do 40 lat plasuje się na drugim miejscu wśród uzyskanych wyników. Skupienie pierwsze reprezentuje regiony o dominacji
silnych gospodarstw rodzinnych, które efektywnie wykorzystują środki dostępne dla
młodych rolników, czyli w których następuje wymiana pokoleń (ryc. 3).
Drugie skupienie obejmuje województwa opolskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie, czyli region, dla którego uzyskane w analizie wyniki zajęły drugie miejsce, jeśli
chodzi o liczbę wydanych decyzji o przyznaniu premii młodym rolnikom w stosunku
do trzech z pięciu badanych zmiennych (ogólnej liczby gospodarstw w województwie,
liczby kierowników z wykształceniem wyższym oraz liczby ciągników w gospodarstwie rolnym). W tej grupie odnotowano najwyższy wynik, jeśli chodzi o stosunek
liczby wydanych decyzji do liczby kierowników gospodarstw rolnych w wieku do 40 lat
w danym województwie, a także trzeci wynik w przypadku stosunku liczby wydanych
decyzji do wielkości gospodarstw rolnych. W regionie tym koegzystują gospodarstwa
rodzinne z gospodarstwami powstałymi z dawnych PGR.
Trzecie skupienie tworzą województwa, w których liczba wydanych decyzji w sprawie premii dla młodych rolników w odniesieniu do badanych zmiennych jest trzecią
co do wielkości, poza zmienną odnoszącą się do powierzchni użytków rolnych, w przypadku której grupa znalazła się na ostatnim miejscu. Grupę tę tworzą województwa
dolnośląskie, lubuskie, i zachodniopomorskie.
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Table 5. Analysis of the variance of variables
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Ryc. 3. Podział Polski ze względu na przynależność do skupień określanych przez stosunek
liczby wydanych decyzji do badanych zmiennych
Fig. 3. Division of Poland on grounds of affiliation to groups determined by the ratio of the
number of decision adopted to the examined variables
Źródło: Obliczenia własne.
Source: Own calculations.

Czwarte skupienie tworzą województwa, w których liczba wydanych decyzji w sprawie premii dla młodych rolników w odniesieniu do badanych zmiennych jest najniższa
– poza zmienną odnoszącą się do powierzchni użytków rolnych – tutaj grupa znalazła
się na drugim miejscu. Grupę tę tworzą województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie oraz świętokrzyskie (tab. 6). Można uogólnić, iż w tych województwach
młodzi rolnicy nie spełnili kryteriów, by w pełni wykorzystać możliwości dofinansowania swych gospodarstw.
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Tabela 6. Statystyki opisowe liczby wydanych decyzji w stosunku do badanych zmiennych
(w %)
Table 6. Descriptive statistics the ratio of the number of decisions adopted to analyzed
variables
Stosunek liczby
wydanych decyzji do:
The ratio of the
number of decisions
adopted to:

I skupienie
I group

x

SD

II skupienie
II group

x

SD

III skupienie
III group

x

SD

IV skupienie
IV group

x

SD

liczby kierowników
w wieku poniżej 40 lat
the number of
0,1840 0,0521 0,1954 0,0216 0,1610 0,0364 0,0767 0,0309
managers under
40 years of age
liczby gospodarstw
the number of farms

0,0472 0,0142 0,0460 0,0044 0,0326 0,0074 0,0167 0,0090

liczby kierowników
z wykształceniem
wyższym
the number of
managers with
university degrees

0,4496 0,1339 0,3776 0,0237 0,2273 0,0329 0,1536 0,0567

liczba ciągników
the number
of tractors

0,0388 0,0067 0,0368 0,0047 0,0342 0,0071 0,0195 0,0082

powierzchni użytków
rolnych the
agricultural area

0,3895 0,0101 0,2226 0,0156 0,1571 0,0144 0,2833 0,0850

Źródło: Badania własne na podstawie danych ARiMR (2015) i GUS (2015).
Source: Own calculations based on ARiMR (2015) i GUS (2015).

W dalszej części analizy podjęto próbę grupowania województw na cztery równoliczne skupienia, odnosząc się jedynie do jednej cechy. Tylko dwa województwa
w każdym przypadku znalazły się w tym samym skupieniu, mianowicie kujawsko-pomorskie (skupienie 1) oraz podkarpackie (skupienie 4). Przy sześciu województwach: dolnośląskim, małopolskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim, nastąpiła zmiana skupienia tylko w przypadku przeliczenia liczby wydanych
wniosków na powierzchnię użytków rolnych. Największe zróżnicowanie w przynależności do skupień odnotowano w województwie zachodniopomorskim, które w przypadku liczby kierowników do 40 lat i liczby ciągników znalazło się na pierwszym miejscu, ogólnej liczby gospodarstw – na drugim miejscu, liczby kierowników z wykształceniem wyższym – na trzecim miejscu, a powierzchni użytków rolnych – na miejscu
czwartym. Ogólnie na podstawie analizy skupień województwo zachodniopomorskie
przyporządkowano do skupienia trzeciego, które można uznać za skupienie poniżej
średniej (tab. 7, ryc. 4).
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Wizualizację przynależności województw do poszczególnych skupień w zależności od badanej zmiennej i wszystkich cech ogółem zaprezentowano na rycinie 2.
Najmniej oddalone od środka osi współrzędnych są województwa należące do skupienia pierwszego: kujawsko pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie i wielkopolskie,
w których stosunkowo efektywnie wykorzystywano dostępne środki na premie dla
młodych rolników.

Ryc. 4. Przynależność do skupień w zależności od zmiennej
Fig. 4. Affiliation to groups depending on the variable
Źródło: Dane z tabeli 7.
Source: Table 7 data.

Wnioski
1. Problem starzenia się rolników ma istotne znaczenie ekonomiczne i społeczne dla
rolnictwa rodzinnego krajów członkowskich Unii Europejskiej. Mimo że kraje te
wypracowały wspólnotowy system pomocy dla rolników w wieku do 40 lat, następował w większości krajów spadek udziału gospodarstw kierowanych przez tą grupę w ogólnej strukturze gospodarstw rolnych. Udział tej grupy w ogólnej strukturze
gospodarstw jest w Europie dość zróżnicowany i mieści się w granicach od 2,6%
w Portugalii do 14,7% w Polsce.

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 4 • 2016

28

Mieczysław Adamowicz, Adam Szepeluk

2. Problem młodych rolników rozwiązywany był w ramach ogólnej polityki restrukturyzacji i modernizacji sektora rolno-żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich. Polityka wspierała żywotne ekonomicznie gospodarstwa rolne, co dotyczyło
także grupy gospodarstw prowadzonych przez młodych rolników. Zakładano, że
przyśpieszenie wymiany pokoleń w rolnictwie ma poważne konsekwencje dla przyszłości rolnictwa i obszarów wiejskich.
3. Wsparcie młodych rolników w Polsce realizowane było w latach 2007–2013 w ramach osi priorytetowej w postaci działania zapewniającego bezzwrotne premie
finansowe na ułatwienie podejmowania inwestycji przez młodych właścicieli gospodarstw.
4. Zaangażowanie rolników w składanie wniosków o środki i przyznawanie premii
było silnie zróżnicowane regionalnie. Badanie tego zróżnicowania przy wykorzystaniu metody skupień (metoda k-średnich) pozwoliło na wyodrębnienie czterech
skupień regionów wojewódzkich w Polsce. Uzyskany przydział województw do skupień ilustruje poprawnie badane zjawisko w kontekście gospodarczej i społecznej
charakterystyki rolnictwa w poszczególnych województwach.
5. Analiza wyodrębnionych skupień i wykresu promienistego wskazuje, że młodzi
rolnicy pięciu województw skupienia I (wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego,
łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego) uzyskali stosunkowo korzystne wyniki
w ubieganiu się ośrodki na wspieranie startu młodych rolników, co sprzyja wymianie pokoleń w rolnictwie. Rolnicy najbardziej oddalonego od wzorca IV skupienia
województw południowo-wschodnich napotykają większe problemy natury ekonomicznej i społecznej w zapewnieniu odnowy pokoleń rolników gospodarujących
w rolnictwie tych terenów.
6. Silne zróżnicowanie regionalne wykorzystania środków na wsparcie młodych rolników jest uzależnione od wielu czynników, w tym również od sprawności rolników
w sporządzaniu wniosków, praktyk oceny wniosków stosowanych w województwach
oraz od przysługujących dla województw limitów środków na udzielenie pomocy.
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Wybrane obszary aktywności kobiet wiejskich w krajach UE-28
Selected areas of rural women’s activity in the EU-28
Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Streszczenie. W artykule wskazano na wybrane obszary aktywności kobiet zamieszkujących obszary wiejskie w krajach UE-28. Dokonano analizy m.in. ich aktywności ekonomicznej, wykształcenia i pozycji na rynku pracy, zbadano także rolę kobiet jako podmiotów
podejmujących decyzje i zarządzających gospodarstwami rolnymi, odnosząc najczęściej
dane z roku 2014 do tych z 2002 lub 2005, co pozwoliło ukazać zmiany obserwowanych
wielkości. Analiza porównawcza danych z 28 krajów UE wskazała na występowanie znacznych różnic w badanych obszarach. Na tym tle omówiono również pozycję Polek zamieszkujących obszary wiejskie – nie odbiega ona od średniej unijnej, a czasem ją przewyższa.
Słowa kluczowe: obszary wiejskie • kobiety • aktywność • UE-28
Abstract. There was shown selected areas of activity of women living in rural areas in
the EU-28 in the article. It was studied, among others, their economic activity, education,
labor market position and the role of women as decision-makers and managers of agricultural holdings, referring usually 2014 to 2002 or 2005, to notice the size of the observed
changes. Comparative analysis of the 28 EU countries indicated the existence of significant differences in the studied areas. Against this background, it shows the position of the
Polish women living in rural areas, which are at the level of the EU average, or exceed it.
Keywords: rural areas • women • activity • EU-28

Wstęp
Kobiety odgrywają ważną rolę w społeczeństwie i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego na obszarach wiejskich na całym świecie, a ich praca ma kluczowe znaczenie dla przetrwania gospodarstwa domowego, gdyż nierzadko pozwala mieszkańcom
gospodarstwa uniknąć biedy lub po prostu żyć lepiej. Mieszkanki wsi wytwarzają przeciętnie połowę żywności na świecie, a w większości krajów rozwijających się nawet do
80%. Z danych szacunkowych z roku 2014 wynika, że na dziesięć głodujących osób na
świecie przypada aż siedem kobiet. Jednocześnie kobiety są posiadaczkami mniej niż
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15% gruntów na świecie, a w krajach rozwijających się – mniej niż 2%. Z kolei nakład
pacy kobiet stanowi dwie trzecie ogółu nakładu pracy na świecie, ale z globalnych
dochodów przypada na nie jedynie 10%. Statystyki są nieco mniej przytłaczające dla
obszarów wiejskich UE, jednakże badania dowodzą, że kobiety na wsi w UE są częściej
zatrudniane na niskopłatnych posadach, rzadziej także zajmują kierownicze stanowiska oraz podejmują decyzje biznesowe i polityczne, są za to postrzegane jako strażniczki tradycji wiejskiej (European Parliament, 2015).

Materiał i metody
Badania przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z bazy Eurostat, dotyczących delimitacji ze względu na płeć, miejsce zamieszkania oraz intersujące nas
wielkości, tj. aktywność ekonomiczną, wykształcenie, pozycję na rynku pracy oraz
rolę kobiet jako podmiotów podejmujących decyzje i zarządzających gospodarstwami
rolnymi. Analizowano dane z roku 2014, najczęściej porównując je z danymi z roku
2002 bądź 2005, by zauważyć zachodzące zmiany. Zdawano sobie przy tym sprawę,
iż przemiany społeczne zachodzą względnie powoli. Zastosowano metodę analizy
porównawczej (28 krajów UE).

Aktywność ekonomiczna i wykształcenie kobiet wiejskich
Kobiety stanowią więcej niż połowę populacji UE (51%), ale są kraje, w których wskaźnik ten jest wyższy (Estonia i Portugalia – 53%, Litwa i Łotwa – 54%). Aktywność
ekonomiczna kobiet na rynku pracy w krajach UE-28 jest jednak zacznie niższa, niż
mogłyby na to wskazywać powyższe statystyki. Przeciętny poziom wskaźnika aktywności ekonomicznej od początku badanego okresu (2002 r.) wynosił 48%, a w ostatnich trzech latach 49%, dla kobiet jednak kształtuje się on średnio o 5 pkt proc. niżej.
W UE-28 są kraje, w których wskaźnik przewyższa średnią – takie jak: Szwecja (54%)
czy Holandia oraz Cypr (53%). Badany wskaźnik jest tam wyższy także dla kobiet
i wynosi odpowiednio 51% i 49%. Diametralnie odmienną sytuację znajdujemy przede
wszystkim w krajach południowej Europy. Tu ostatnie miejsce zajmuje Grecja z najniższym w UE-28 wskaźnikiem aktywności ekonomicznej – na poziomie 42%, przy czym
aktywne ekonomicznie kobiety stanowią jedynie 35% ogółu aktywnej zawodowo greckiej ludności. Różnicę 20 pkt proc. pomiędzy krajami, w których kobiety są najbardziej
aktywne ekonomicznie, a tymi, w których są one aktywne najmniej, należy uznać za
relatywnie dużą rozbieżność. Jednocześnie warto zauważyć, że w badanym kilkunastoletnim okresie w większości państw, szczególnie ostatnio przyłączonych do UE,
wskaźniki aktywności ekonomicznej uległy poprawie.
Rozpatrując dane z 2014 r. dotyczące aktywności ekonomicznej populacji zamieszkującej obszary wiejskie, można stwierdzić, iż rozbieżności w krajach UE-28 są
znaczne – najniższą wartość tego wskaźnika notuje się w Holandii, Wielkiej Brytanii
i Hiszpanii, gdzie wynosi on poniżej 10%1, a najwyższą na Słowacji (50%) oraz w Irlandii
1

Na Cyprze, Malcie i w Luksemburgu analizowany wskaźnik wynosi ok. zera.
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(ponad 70%). Wśród aktywnych ekonomicznie osób zamieszkujących obszary wiejskie
kobiety stanowią w UE-28 przeciętnie 45,5%, przy czym wskaźnik ten jest najniższy
we Włoszech, w Rumunii, Grecji i Polsce – ok. 42%, a najwyższy na Litwie, Łotwie,
w Portugalii i Estonii – ok. 48%.
Jedną z determinant tego zróżnicowania może być poziom wykształcenia kobiet.
I tak: w 2014 r. kobiety z wykształceniem niepełnym podstawowym, podstawowym
i gimnazjalnym stanowiły 30,2% wszystkich kobiet zamieszkujących obszary wiejskie
w UE-28. To aż o 10 pkt proc. więcej niż w przypadku kobiet zamieszkujących miasta.
Różnice pomiędzy poszczególnymi krajami są w tym zakresie znaczne.
Najmniej kobiet z wykształceniem podstawowym zamieszkuje na wsi w Czechach,
na Litwie, Łotwie i w Estonii (15,5%–17,5%), najwięcej zaś w Portugali, gdzie aż 60%
kobiet wiejskich ma zaledwie podstawowe wykształcenie. Polki w tym rankingu wypadają relatywnie dobrze – najniższe wykształcenie ma co piąta mieszkanka wsi, co
plasuje Polki znacznie poniżej średniej UE.
Na tym tle można było wskazać różnice w poziomie wykształcenia kobiet i mężczyzn
mieszkających na wsi. Niższym wskaźnikiem wykształcenia niż w przypadku kobiet
legitymują się mężczyźni na obszarach wiejskich w większości krajów UE-28, ale
największe różnice notuje się w Irlandii, Portugalii (ok. 9 pkt proc), Hiszpanii i na
Łotwie. Natomiast odwrotna sytuacja panuje w Austrii, Chorwacji i Rumunii, gdzie
kobiety są stosunkowo gorzej wykształcone (ok. 8 pkt proc.; por. ryc. 1).

Ryc. 1. Udział kobiet z wykształceniem niepełnym podstawowym, podstawowym, gimnazjalnym (w wieku 15–64 lata, w %) w ogólnej liczbie kobiet zamieszkujących na
wsi oraz różnica między liczbą kobiet i mężczyzn wykształconych na tym poziomie
(w pkt proc.) w krajach UE-28 ogółem (dane z 2014 r.)
Fig. 1. The share of women with less than primary, primary and lower secondary education
(levels 0–2, ages 15–64, in %) and the difference value between men and women
educated at this level of education (in pts. per cent.) in the EU-28 (date from 2014)
Źródło: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Population by educational attainment level, sex, age and degree of urbanisation (%) [edat_lfs_9913] 15.05.2016).
Source: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Population by educational attainment level, sex, age and degree of urbanisation (%) [edat_lfs_9913] 15.05.2016).
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W badaniach wzięto również pod uwagę liczbę kobiet wiejskich z wyższym
wykształceniem, którym średnio w UE-28 może się wykazać niemal co czwarta z nich
(23,7%). Nie jest to imponujący wynik na tle kobiet zamieszkających miasta – dyplom
studiów wyższych posiada tam 40% z nich.
Najniższe miejsce w tym rankingu zajmują kobiety wiejskie z Rumunii – zaledwie
6% z nich ma wykształcenie wyższe – oraz z Bułgarii i Włoch, gdzie dyplom wyższej
uczelni posiada co siódma mieszkanka obszarów wiejskich. Najwyżej w tym zestawieniu plasują się Finki, Irlandki i Brytyjki, spośród których ponad 40% ma wyższe
wykształcenie. Na tym tle mężczyźni zamieszkujący wieś wypadają dużo gorzej –
tylko w Niemczech i Austrii więcej mężczyzn niż kobiet na wsi ma wykształcenie
wyższe, w pozostałych krajach to kobiety częściej są posiadaczkami dyplomu wyższej
uczelni. Największą rozpiętość między poziomem wykształcenia kobiet i mężczyzn
notuje się w Finlandii, Szwecji, na Łotwie i w Estonii (od 15 do 18,5 pkt proc.; por.
ryc. 2). Polki w tym rankingu znajdują się na poziomie zbliżonym do średniej UE-28.
Należy też wskazać na ogólną obserwację dotyczącą krajów UE w badanym okresie,
iż kobiety wiejskie wpisują się w uniwersalne trendy edukacyjne i są coraz lepiej
wykształcone.

Ryc. 2. Udział kobiet z wykształceniem wyższym (w wieku 25–64 lata, w %) w ogólnej liczbie kobiet zamieszkujących na wsi oraz różnica między liczbą kobiet i mężczyzn wykształconych na tym poziomie (w pkt proc.) w krajach UE-28 na obszarach wiejskich
(dane z 2014 r.)
Fig. 2. The share of women with tertiary education (levels 5–8, ages 25–64, in %) and the
difference value between men and women educated at this level of education (in pts.
per cent.) in the EU-28 in the rural area (data from 2014)
Źródło: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Population by educational attainment level, sex, age and degree of urbanisation (%) [edat_lfs_9913] 15.05.2016).
Source: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Population by educational attainment level, sex, age and degree of urbanisation (%) [edat_lfs_9913] 15.05.2016).
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Pozycja kobiet na rynku pracy
Generalnie biorąc, w gospodarce zatrudnionych jest więcej mężczyzn aniżeli kobiet.
Także na obszarach wiejskich obserwujemy taką tendencję (European Commission,
2012). W 2014 r. zatrudnionych tu było aż 77% mężczyzn aktywnych ekonomicznie
wobec 62% kobiet. Jednakże rozbieżności pomiędzy krajami w tej kwestii są znaczne
– prym w zatrudnieniu kobiet wiodą Austria, Niemcy, Dania i Szwecja, gdzie wskaźnik
zatrudnienia dla kobiet kształtuje się powyżej 70%, natomiast najniższy jest w Grecji,
Hiszpanii i na Węgrzech (niewiele ponad 50%). Warto także wskazać, że rolnictwo nie
jest znaczącym sektorem, jeśli chodzi o miejsca pracy dla kobiet wiejskich (inaczej niż
w przypadku mężczyzn), gdyż są one zatrudnione głównie w sektorze usług, a jeśli już
pracują w rolnictwie, to w niepełnym wymiarze godzin.
Zauważa się również, że na rynku pracy w całej Unii Europejskiej dochodzi do
dyskryminacji ze względu na płeć. Przejawia się to głównie w niższych zarobkach
kobiet i zajmowaniu przez nie mniejszej liczby kierowniczych stanowisk. Nie bez
znaczenia są tu również wykształcenie kobiety, jej wiek, etap życia, a także miejsce
zamieszkania czy czynniki kulturowe (European Parliament, 2015).
Analizując wskaźnik zmian zatrudnienia w europejskim rolnictwie, stwierdzić
możemy, iż w badanym okresie, tj. w latach 2002–2014, średniorocznie w UE zatrudnienie spadało ogółem o 2,6%, a w przypadku kobiet dynamika zjawiska była nieznacznie
wyższa – wskaźnik wynosi 2,9%. W zdecydowanej większość krajów wskaźnik zatrudnienia kobiet w rolnictwie spada szybciej aniżeli zatrudnienie ogółem, ale znajdujemy
wyjątki – kraje, w których prawidłowość ta nie zachodzi, jak np. Belgia i Estonia, oraz
takie, w których zatrudnienie kobiet w rolnictwie nieznacznie, ale jednak wzrasta – np.
Luksemburg i Irlandia oraz, przy relatywnie dużych wahaniach, Malta.
Przeanalizowano również wskaźnik samozatrudnienia kobiet jako wyraz przedsiębiorczości. W gospodarce UE-28 ogółem miejsce pracy sama dla siebie stworzyła
co trzecia kobieta, natomiast w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie mniej więcej co
czwarta. Należy zwrócić tu uwagę na Austrię, w której bisko co druga kobieta jest samozatrudniona (45%), a w dodatku wskaźnik ten jest wyższy aniżeli w gospodarce ogółem
(z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w Grecji, ale na niższym poziomie).
Warto w tym miejscu wspomnieć również o dyskryminacji ze względu na płeć, jeśli
chodzi o dochody. Jak wskazują dane Eurostatu, średnio w UE-28 wynagrodzenie kobiet
było 16% niższe niż mężczyzn. To implikuje kolejny problem – zagrożenie ubóstwem,
na które szczególnie narażona jest ludność wiejska. Szacuje się, że liczba osób zagrożonych ubóstwem na obszarach wiejskich znacznie wzrosła2 – jest to już ok. jednej
trzeciej wszystkich osób zagrożonych tą patologią w Europie. Z danych Eurostatu
wynika, że co szósty obywatel UE-28 został oceniony jako zagrożony ubóstwem (mimo
wsparcia socjalnego), zwłaszcza w Grecji – 23,1%, w Rumunii – 22,4%, w Bułgarii –
21,0%, na Litwie – 20,6% i w Hiszpanii – 20,4% (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Living_conditions (15.05.2016). Niestety, w grupie tej znajduje się więcej kobiet.
2

Osoby zagrożone ubóstwem to osoby pochodzące z gospodarstw domowych o dochodach poniżej 60% mediany dochodu gospodarstw domowych w danym państwie członkowskim.
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Kobiety właścicielami gospodarstw rolnych
Rozpatrując rolę kobiet jako podmiotów podejmujących decyzje i zarządzających
gospodarstwami rolnymi, należy wskazać, że w badanym okresie funkcje takie
w krajach UE-28 pełniło jedynie 30% kobiet (dane z 2013 r.)3. Analizy prowadzone od
2005 r. wskazują, że w badanym okresie wskaźnik ten poprawił się przeciętnie o 2 pkt
proc. Jednakże rozpiętość np. między wskaźnikami dla Holandii (6%) i Litwy (48%)
jest znaczna. Interesujące jest, że kobiet zarządzających gospodarstwami rolnymi
jest względnie więcej w rolnictwie krajów nowo przyjętych, a także o rozdrobnionej
strukturze agrarnej. W krajach o rolnictwie silnym ekonomicznie, z intensywnym
gospodarowaniem na większych obszarach w zarządzaniu gospodarstwami przeważają
mężczyźni (Holandia, Dania, Niemcy). Warto jednak zauważyć, że mamy kilka krajów,
w których badany wskaźnik wyraźnie wzrósł od 2005 r. na rzecz kobiet – Chorwacja
(o 8 pkt proc.), Portugalia (o 6 pkt proc.), Hiszpania, Bułgaria i Litwa (o 5 pkt proc.) oraz
Grecja, Szwecja i Rumunia (o 4 pkt proc.) – por. rycina 3. Polki na tym tle nieznacznie
przewyższają średnią UE-28.

Ryc. 3. Udział kobiet zarządzających gospodarstwami rolnymi w ogólnej liczbie kobiet zamieszkujących na wsi w krajach UE-28 (w %, dane z 2014 r.)
Fig. 3. The share of women managing farms in EU-28 (%, 2014)
Źródło: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Labour force categories: number of
persons and farm work (AWU) by sex of worker, legal satus of holding and agricultural size
of farm (UAA) [ef_lflegaa], 16.05.2016).
Source: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Labour force categories: number of
persons and farm work (AWU) by sex of worker, legal satus of holding and agricultural size
of farm (UAA) [ef_lflegaa], 16.05.2016).

3

Kobiety do 35 roku życia – 25%, a w wieku między 55–64 lata – 29%.
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Dla porównania zestawiono udział nakładów pracy kobiet przeliczonych według
AWU (Annual Work Unit – roczna jednostka pracy, 2120 godzin, 265 dni roboczych)
w ogólnej sumie nakładu pracy w gospodarstwach rolnych (także według AWU).
Z zestawienia wynika, że przeciętne w gospodarstwach rolnych UE-28 kobiety wykonują 35% prac. Zatem kobiety wkładają relatywnie więcej pracy w gospodarstwo rolne,
aniżeli wynika to z ich możliwości zarządzania nim. Największy rozdźwięk pod tym
względem notuje się w Niemczech i Finlandii (22 pkt proc.), także w Austrii, Holandii,
Słowenii i Bułgarii (19 pkt proc.), gdzie wkład pracy mężczyzn w gospodarstwo rolne
liczony w jednostkach AWU jest znacznie mniejszy aniżeli ich udział w zarządzaniu
gospodarstwem (por. ryc. 4).

Ryc. 4. Udział pracy kobiet w ogólnej sumie nakładu pracy w gospodarstwach rolnych
w krajach UE-28 (według AWU, w %, w 2014 r.)
Fig. 4. The share of women working on farms in the EU-28 (the AWU, %, in 2014)
Źródło: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Labour force categories: number of
persons and farm work (AWU) by sex of worker, legal satus of holding and agricultural size
of farm (UAA) [ef_lflegaa] 16.05.2016).
Source: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Labour force categories: number of
persons and farm work (AWU) by sex of worker, legal satus of holding and agricultural size
of farm (UAA) [ef_lflegaa] 16.05.2016).

Co interesujące, dla wszystkich państw UE-28 porównanie udziału nakładu pracy
włożonej w gospodarstwo przez kobiety z ich udziałem w zarządzaniu nim wypada
niekorzystnie, jednak najbliżej stanu zrównoważenia są Greczynki, które zarządzają
co trzecim gospodarstwem rolnym i tyle samo wynosi ich wkład pracy w stosunku do
zaangażowania mężczyzn.
Porównano również udział gospodarstw zarządzanych przez kobiety w ogólnej liczbie gospodarstw z tym, jaki procent ogółu gruntów rolnych jest w posiadaniu kobiet.
Jak wskazują dane z ryciny 5, w żadnym kraju UE-28 kobiety nie zarządzają większym
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areałem gruntów, niż wynika to z udziału gospodarstw rolnych, których są kierownikami. Można zatem wnioskować, że kobiety zarządzają gospodarstwami o relatywnie
małym areale użytków rolnych. Najmniejszy rozdźwięk pomiędzy tymi wartościami
obserwujemy generalnie w „starych” krajach UE, największy zaś w „nowych” – przykładowo na Łotwie czy Litwie, jak już wspomniano, kobiety kierują blisko połową
gospodarstw rolnych, ale w ich posiadaniu jest jedynie około jednej czwartej areału
użytków rolnych.

Ryc. 5. Różnica pomiędzy udziałem kobiet zarządzających gospodarstwami rolnymi
a udziałem posiadanych przez nie użytków rolnych w krajach UE-28 (w 2014 r.)
Fig. 5. The difference between the percentage of women managing farms and possessing
agricultural land in the EU-28 (in 2014)
Źródło: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Support for rural development:
number of farms, agricultural area, standard output (SO) and livestock (LSU) by age and
sex of holder [ef_ogardsexage] 16.05.2016).
Source: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Support for rural development:
number of farms, agricultural area, standard output (SO) and livestock (LSU) by age and
sex of holder [ef_ogardsexage] 16.05.2016).

Przeanalizowano także, jaki udział kobiet wiejskich względem mężczyzn stanowią
kierowniczki gospodarstw prowadzących inną działalność zarobkową związaną bezpośrednio z gospodarstwem. Przeciętnie w krajach UE-28 kobiety zarządzają jedynie 17%
tego typu jednostek, choć w przypadku gospodarstw agroturystycznych w ich rękach
pozostaje ok. jednej czwartej gospodarstw, pomijając Grecję, gdzie wskaźnik ten jest
blisko dwukrotnie wyższy (42%)4. Co do gospodarstw zajmujących się rękodziełem
4 Zdecydowanie większe zróżnicowanie tego wskaźnika obserwuje się w poszczególnych
grupach wiekowych, np. Hiszpanki, Rumunki i Estonki w wieku 55–64 lata zarządzają ponad
połową gospodarstw agroturystycznych w swoich krajach, a Słowaczki i Francuzki w tym wieku
– 1/3 tych gospodarstw w swoich krajach.
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wskaźnik średni kształtuje się podobnie, ale zróżnicowanie jest o wiele większe – np.
w Bułgarii tylko kobiety prowadzą tego typu działalność, na Łotwie – 67% kobiet
zarządza tymi gospodarstwami, we Włoszech 57%, na Węgrzech i w Hiszpanii – nieco
mniej niż połowa. Co interesujące, w przypadku gospodarstw zajmujących się produkcją odnawialnej energii wskaźnik gospodarstw zarządzanych przez kobiety wynosi
w UE-28 ledwie 10%, ale w przypadku Greczynek przekracza tę liczbę trzykrotnie,
zaś w przypadku Austriaczek, Włoszek i Hiszpanek ok. dwukrotnie. Jeśli rozpatrzymy
gospodarstwa zajmujące się akwakulturą, to na wyróżnienie zasługują przede wszystkim te prowadzone przez Włoszki (62% Włoszek zamieszkujących na wsi zarządza
takimi podmiotami), Chorwatki, Austriaczki i Irlandki (ok. jednej czwartej kobiet wiejskich w tych krajach prowadzi takie gospodarstwa).

Podsumowanie
Na podstawie powyższych rozważań możemy stwierdzić, że kobiety zamieszkujące
obszary wiejskie krajów UE-28 odgrywają stosunkowo niewielką rolę w zarządzaniu gospodarstwami rolnymi, jednocześnie zarządzają mniejszymi gospodarstwami
rolnymi i mają mniej ziemi. Bardzo często osiągają niższy poziom edukacji formalnej
aniżeli ich koleżanki w mieście. To wszystko może powodować reperkusje ekonomiczne,
jak chociażby większe ryzyko zubożenia czy też mniejszy udział w profitach płynących
z obu filarów wspólnej polityki rolnej. Oczywiście można znaleźć pozytywne wzorce
w niektórych państwach członkowskich, zwłaszcza w państwach skandynawskich
– różnorodne wskaźniki ekonomiczne sugerują, że gospodarstwa rolne prowadzone
tam przez kobiety mają status zbliżony do statusu gospodarstw zarządzanych przez
mężczyzn, a pozycja samych kobiet wiejskich nie odbiega od pozycji członków pozostałych warstw społeczeństwa we wspomnianym ekonomicznym zakresie. Niemniej
w obecnym stanie rzeczy wydaje się koniecznością podjęcie kroków związanych z polityką równościową na arenie UE, by eliminować istniejącą dyskryminację kobiet, które
odgrywają przecież tak wiele ról społecznych.
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Być kobietą, być kobietą – spojrzenie okiem psychologa
na współczesne funkcjonowanie płci pięknej na wsi
Being a woman, to be a woman – a look at contemporary
psychologist functioning of the fair sex in the countryside
Anna Grabowska
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
Zakład Psychologii Pracy i Organizacji
Streszczenie. Praca jest próbą przedstawienia współczesnej sytuacji kobiet na wsi, a także
postrzegania roli kobiety na świecie, w różnych społecznościach od czasów najdawniejszych po współczesne. Podstawowym paradygmatem jest psychologia, sposób rozumienia przez kobietę i definiowania na nowo swoich ról życiowych: bycia żona, bycia matką, bycia gospodynią i bycia aktywną zawodowo, niejednokrotnie w tym samym czasie.
Przeanalizowano projekt dedykowany aktywnym kobietom na wsi –„Aktywne kobiety
wsi”, dane za rok 2011 i 2012. Wyselekcjonowano w tym projekcie najbardziej aktywne
lub przedsiębiorcze jednostki. Stworzono profil kobiety – zestaw kompetencji w rozumieniu podejścia coachingowego. Część badawcza zawiera przedstawienie danych z materiałów źródłowych oraz dane z badań jakościowych – wywiadu pogłębionego. Skorzystano
z możliwości porównania curriculum vitae z przeszłości, sprzed czterech lub pięciu lat,
z tym z czasów współczesnych. Wywiady przeprowadzono w kwietniu i maju 2016 r.
Główne cechy badanych osób ułatwiające im odniesienie sukcesu w dziedzinie aktywności
społecznej lub w pracy zawodowej to: wewnątrzsterowność, wykształcenie, umiejętność
godzenia różnych ról społecznie przypisanych kobietom, zarządzanie czasem, komunikatywność, samorozwój, samorealizacja.
Słowa kluczowe: wieś • przedsiębiorcza kobieta • aktywność społeczna • kompetencje •
coaching • psychologia rodzaju
Summary. The work is an attempt to present contemporary situation of women in rural
areas. The perception of women’s role in the world, in different communities look into
the history of modern times. From the perspective of history, the perception of women’s role in the world, in different societies to modern times. The basic paradigm is the
psychology, a way of understanding and defining anew its life roles: being a wife, being
a mother, being a hostess and being active professionally, often at the same time. We
Adres do korespondencji – Corresponding author: Mgr Anna Grabowska, Zakład Psychologii
Pracy i Organizacji, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwerasytet Jagielloński,
ul. Łojasiewicza 4, 30-001 Kraków; e-mail: uzupełnić.
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analyzed a project dedicated to active women in rural areas – “Active women of the village”, data for 2011 and 2012). They selected in above – mentioned project the most active / enterprising individuals. Created a female profile – a set of competencies within the
meaning of the coaching approach. The research part contains the presentation of data
from source materials and data from qualitative research – in-depth interview. Benefited
from the ability to compare the Curriculum Vitae of the past, from four or five years to
contemporary. Interviews were conducted in the months of April and May 2016 years.
The main features of the respondents to help them succeed in social activity or work are:
education, reconciliation perform different roles socially assigned to women, time management, communication skills, self-development, self-realization.
Keywords: village • enterprising woman • social activity • competence • coaching • gender psychology

Wstęp
Już w biblijnym opisie stworzenia świata rola Ewy jest ściśle określona. Wielu interpretatorów wydarzenia z Edenu przypisuje różnoraką symbolikę zjawisku kuszenia.
Zjedzenie zakazanego owocu bywa uważane za symbol cielesnej seksualności, odkrycie
nagości – to Ewa kusi Adama, nie odwrotnie, zatem w myśl tej interpretacji to ona jest
istotą niebezpieczną seksualnie. Inna koncepcja opisu zjedzenia zakazanego owocu
przez Ewę sugeruje, że jest ona buntowniczką: sprzeciwia się Bogu, ale też i mężczyźnie. Jedzenie zakazanego owocu to też symbol próżności kobiecej. Interpretacja postaci
biblijnej kobiety – Ewy winna towarzyszyć wszelkim rozważaniom o kobiecie w świecie
cywilizacji zachodniej, tak mocno ukształtowanej przez filozofię judeochrześcijańską
(Bem, 2000).
W mitologii starożytnej Grecji, będącej kolebką cywilizacji zachodniej, znajdujemy postać Pandory – pierwszej ziemskiej kobiety, stworzonej z rozkazu Zeusa, a dla
ukarania Prometeusza. Pandora miała być istotą złą, której pożądać mieli mężczyźni.
Jej imię utworzono przez zlepienie nazw wszystkich darów, jakimi obdarzyły ją inne
boginie. Miała zatem wdzięk, urodę, ale i ciekawość, pod której wpływem otworzyła
puszkę z różnorakimi problemami, chorobami itp. Dla Platona z kolei kobieta w świecie
idealnym była pełnoprawną osobą, pełniła funkcje takie same jak mężczyźni. Dostęp
do wykształcenia poszerzyłby jej możliwości, choć prawdopodobnie wykonywałaby
wszystko mniej doskonale niż mężczyzna, gdyż jest od niego słabsza (Bem, 2000).
Twórcy psychoanalizy rozwój psychoseksualny dziewczynek ujmowali w kategoriach zazdrości o penisa chłopców. Sześć stadiów tej zazdrości określało kolejność
rozwoju kobiecości: pierwszym było zrozumienie rany zadanej narcyzmowi, drugim
odkrycie, że brak penisa jest zjawiskiem powszechnym, trzecie stadium to etap typowej zazdrości tylko o penisa, czwartym stadium było zerwanie więzów z matką, piątym
stwarzanie warunków do rozwoju kobiecości, a w szóstym pragnienie posiadania
penisa było zastępowane pragnieniem posiadania dziecka. Według Freuda do pełni
kobiecości prowadzi pasywność. Kobieta zazdrości mężczyźnie penisa, ale i, zgodnie
z interpretacją kulturową, władzy i statusu (Bem, 2000).
Badania związane z funkcjonowaniem płci, różnicami między płciami mają
w psychologii długą tradycję, sięgającą okresu sprzed powstania ruchu feministycz-
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nego –np. dziewiętnastowiecznego zainteresowania różnicami w wielkości mózgu i ich
wpływem na poziom inteligencji. Współcześnie to psychologia różnic indywidualnych
zajmuje się badaniami różnic rodzajowych. Pierwszą ważną publikacją w tej dziedzinie
jest Psychologia różnic (1937, później wznawiana) Anne Anastasi, następnie autorstwa
Leany Tyler Psychologia różnic pomiędzy ludźmi (1947 i wznowienia). Psychologia różnic
płci z 1974 r. Maccoby i Jacklin stanowi przegląd ponad tysiąca badań. Autorki podały
następujące wnioski otrzymane z metaanaliz: dziewczynki mają większe zdolności
werbalne niż chłopcy, chłopcy przerastają dziewczynki w zdolnościach przestrzennych, chłopcy wypadają lepiej niż dziewczynki w testach sprawdzających zdolności
matematyczne, chłopcy są bardziej agresywni (Hyde i Frost, 2002). Nieuzasadnione są
według nich funkcjonujące poglądy, że dziewczynki są bardziej towarzyskie od chłopców, dziewczynki są bardziej podatne na sugestie, dziewczynki mają znacznie mniejsze
poczucie własnej wartości, dziewczynki są lepsze w prostych zadaniach poznawczych,
chłopcy – w złożonych, chłopcy są bardziej analityczni, na dziewczynki większy wpływ
ma dziedziczność, na chłopców – środowisko, dziewczynki mają mniejszą motywację
do osiągania sukcesów, dziewczynki są bardziej podatne na bodźce słuchowe, chłopcy
– na bodźce wzrokowe (Hyde i Frost, 2002).
Stereotypy dotyczące płci odgrywają znaczącą rolę w utrwalaniu różnic. W społeczeństwie amerykańskim sądzi się, że kobiety są bardziej liberalne niż mężczyźni, są
bardziej pomocne, bardziej współczujące. Metaanalizy pokazują, że może to rzutować
na decyzje rodziców, nauczycieli, pracodawców, którzy mogą kierować kobiety w stronę
zawodów o niskim stopniu odpowiedzialności – bez uwzględniania zdolności, preferencji i kompetencji jednostki. Społeczeństwa, w których dominują mężczyźni, przyznają odmienny status wykonawcom różnych profesji. Tam, gdzie obserwuje się męską
dominację, męskie zadania są bardziej poważane niż kobiece. W kulturze Zachodu
uważa się, że kobiety nie mogą polować. Inaczej jest w plemieniu Mbuti, w którym
w polowaniu biorą udział kobiety, mężczyźni, młodzież. W plemieniu Agta to kobiety
polują, używając do tego maczet. W wielu tradycyjnych społecznościach afrykańskich
zdobywanie pożywienia jest zadaniem kobiet. „W społeczeństwach o męskiej dominacji przydzielanie ról o niskim statusie jednej płci, a ról o wysokim statusie drugiej płci
ma charakter dość systematyczny. O tym, że podziały pracy według rodzaju mogą być
nośnikiem wyższego statusu mężczyzn, najbardziej wyraziście świadczą wyniki badań
wskazujących, że kiedy się zmieniają proporcje przedstawicieli obu płci wykonujących
dany zawód, wówczas towarzyszący temu zawodowi status zmienia się tak, aby zawody
męskie lub zdominowane przez mężczyzn nadal wiązały się z najwyższym statusem. Są
dowody na to, że kiedy kobiety wkraczają do zawodów o wysokim prestiżu, zdominowanych przez mężczyzn, wówczas władza i prestiż związane z tymi zawodami ulegają
obniżeniu zarówno w społeczeństwach uprzemysłowionych, jak i nieuprzemysłowionych” (cyt. za: Pratto (2002) w: Wojciszke (red.), 2002, s. 163).
Ważny dla omawianej tu kwestii był przypadek Ann Hopkins. Starała się ona
o awans w firmie Price Waterhouse, jednak pomimo jej znacznych osiągnięć i rzetelnie
wykonywanej pracy odmówiono jej zostania partnerem w firmie. Hopkins pozwała
firmę i wygrała. W badaniach na temat stereotypów rodzajowych uznano to wydarzenie za punkt zwrotny. Istnieją różne teoretyczne ujęcia stereotypów, wśród nich
np. ujęcie z perspektywy społeczno-kulturowej. Tu z kolei wyróżniamy podejście
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kulturowe i strukturalne. Stereotypy w mediach badane są z perspektywy kulturowej.
Występowanie stereotypów w mediach zostało dobrze udokumentowane. Powielane
są one w czasopismach kobiecych (Sullivan i O’Connor, 1988), w programach telewizyjnych (Mayes i Valentine, 1979) reklamach (Manstead i McCulloch, 1981) i wideoklipach (Brown, 1985)Istnieją badania podłużne, w których powiązano liczbę odbieranych
prezentacji z akceptowaniem stereotypów przez dzieci (Eron i in., 1983). W jednym
z badań kobiety oglądały reklamy zawierające stereotypy – następnie miały opisać, jak
będzie wyglądać ich życie za 10 lat. Z podanych wypowiedzi wynikało, że niewiele jest
dziedzin, w których mogłyby osiągnąć sukces (Geis i in., 1984)
Zgodnie z badaniami prowadzonymi z perspektywy strukturalnej w toku obserwacji
innych nabieramy przekonania co do zachowań przypisanych konkretnej płci i później
powielamy te zachowania, które odpowiadają naszej płci . W perspektywie poznawczej
Tajfel uważał kategoryzację za normalny element funkcjonowania społecznego i jeden
z istotnych elementów tworzenia stereotypów (Tajfel, 1969). Stereotypy rozpatruje się
tu w kategoriach konsekwencji, które funkcjonują w społecznej sferze wychowywania,
kontaktów międzyludzkich w biegu życia, zarówno w obszarze prywatnym, jak i zawodowym.
Jak w obliczu wyżej podanych informacji odnajduje się kobieta na rynku pracy?
Pojawiają się tutaj utajone stereotypy i uprzedzenia. Z badań opierających się na
danych statystycznych wynika, że przeciętne wynagrodzenie kobiet jest ok. 20–30%
niższe od średniego wynagrodzenia mężczyzn. W grupie o wyższych dochodach
różnica ta wynosi ok. 40%. Pensja na początku kariery kobiety jest niższa niż pensja
na tym samym etapie kariery mężczyzny. Badania pokazują jednak, że oczekiwania
kobiet odnośnie do wynagrodzenia są stosunkowo niższe niż analogiczne oczekiwania
mężczyzn. Z biegiem kariery zawodowej męskie gaże rosną, kobiece maleją. Dzieje się
tak dlatego, że po upływie kilku lat od początku pracy zawodowej kobiety np. z wyższym
wykształceniem odchodzą z pracy aby wychować dzieci (Eurostat Yearbook, 2006).
Postawy własne i zachowania kobiet mogą być również źródłem dyskryminacji w miejscu pracy. Kobiety cenią wysoko wartości związane z relacjami społecznymi, negatywnie
oceniają inne kobiety odnoszące sukces w tzw. zawodach męskich (Heilman, 2001). Jak
wskazują różne dane, do dyskryminacji kobiet, szczególnie w sferze finansowej, nadal
dochodzi, mimo prób jej zwalczania. Z badań Karasiewicz, Bata i Lewandowskiego
przeprowadzonych wśród studentów Akademii Morskiej w Gdyni wynika wniosek
o silnym, niejawnym uprzedzeniu względem kobiet wykonujących zawody o dużym
prestiżu. Mężczyźni uznawali, że kobiety pracujące w zawodach o dużym prestiżu zarabiają więcej niż oczekują. Informacje o nich są przez mężczyzn szybciej zapominane
i trudniej rozpoznawane. Może to wskazywać na silny negatywny stereotyp kobiet
wykonujących prestiżowe zawody lub odnoszących sukcesy zawodowe. Badana grupa
pochodziła z mocno patriarchalnego środowiska Akademii Morskiej, gdzie kultywuje
się męskie wzorce marynarzy i żeglarzy (Karasiewicz, Bata i Lewandowski, w: Chybicka
i Kaźmierczak (red.), 2006). Zatem w szczególnych warunkach wcześnie kształtować
się mogą postawy będące podwaliną późniejszych zachowań dyskryminacyjnych.
Ważna niewątpliwie dla tutejszych rozważań jest koncepcja osobowości nowoczesnej (Lerner, 2006) z takimi składowymi jak: otwartość na nowe doświadczenia,
myślenie o przyszłości w słowach: cele, zadania, intencje, zamiary. Ward i Rustow
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(1964) uznają, że rozwój społeczny to proces modernizacji intelektualnej. Zysk (2006)
podał cechy umysłowości nowoczesnej pogrupowane w sześć klas przejawiających się
w trzech obszarach życia: politycznym, ekonomicznym i społecznym. Do klasy pierwszej należy elastyczność poznawcza (otwartość na nowe doświadczenia, zdolność
asymilacji nowych doświadczeń), do drugiej ciekawość poznawcza (aspiracja do zdobywania wiedzy i wykształcenia, wysoka nota użyteczności wiedzy, dążenie do zrozumienia mechanizmów rządzących światem, proces oceny opiera się na zobiektywizowanych kryteriach). Do klasy trzeciej Zysk zaliczył orientację temporalną (nastawienie na
przyszłość, zdolność do planowania działania, umiejętność uszczegóławiania celów),
a do czwartej poczucie sprawstwa. Piąta klasa obejmuje ufność wobec ludzi i świata,
szósta – poczucie własnej godności i dążenie do szacunku w relacjach społecznych
Badania Martynowicz (Martynowicz, w: Chybicka i Kaźmierczak (red), 2006) prowadzone w latach 2002–2003 i 2004–2005 dotyczyły m.in. weryfikacji hipotezy o związku
pomiędzy natężeniem cech składających się na orientację prorozwojową a płcią.
Uzyskane wyniki wskazują na statystycznie istotne różnice między kobietami i mężczyznami. Kobiety uzyskały wyższe wyniki w wymiarach: otwartość na doświadczenie,
nastawienie na przeszłość i nastawienie na przyszłość. Mężczyźni wyższe wyniki mieli
w kategoriach: nastawienie na teraźniejszość, mocne przywództwo, wysoka aprobata
zmian zachodzących w środowisku pracy. Nie stwierdzono różnic w następujących
cechach: skłonność do planowania, skupienie się na szczegółach działania, presja
i wykorzystywanie czasu, samowystarczalność. Istotne elementy psychologii sukcesu
wymienia Maciuszek: formułowanie celu, wizualizacja obrazu celu, mocne pragnienie
i wiara. Cechami osobowości człowieka sukcesu są także: poczucie kierunku, jasne
widzenie własnych celów, zrozumienie, szukanie prawdziwych informacji, odwaga
i gotowość działania, życzliwość wobec innych, szacunek dla siebie i samoakceptacja,
pozytywny obraz samego siebie, wiara w siebie (Maciuszek, 1995)
Zagadnieniem głównym niniejszego artykułu jest sytuacja kobiet aktywnych, ich
przedsiębiorczość w miejscu zamieszkania, czyli na wsi. Od powyższych teoretycznych
rozważań na temat płci zwrócić należy się ku specyfice miejsca, w którym funkcjonują
kobiety. Obecna wieś to skutek wielu przemian o naturze historycznej, ekonomicznej,
ale i społecznej. Pamiętniki z lat 30. XX w. ukazują kobietę, która wychodzi za mąż,
rodzi dzieci. Małżeństwo było wówczas traktowane prawie jak transakcja handlowa,
gdyż wnoszone wiano, czyli grunty, ziemia, stanowiło o wartości bytu materialnego.
Zatem zawarcie związku nie było interpretowane w kategoriach rozpoczęcia nowego
etapu życia – mogło być swoistym przejściem w niewolę, to nie młoda kobieta decydowała o wyborze kandydata na męża. To nie miłość kryła się za zamążpójściem,
a racjonalność, ekonomia – decyzja ojca dziewczyny lub innych. Patriarchalny model
rodziny funkcjonował pod ścisłą i inwazyjną kontrolą otoczenia. Pomimo świadomości, że uczestniczą w transakcji niemal handlowej, dziewczęta dążyły do zamążpójścia, gdyż był to warunek społecznego istnienia. Los ówczesnej młodej dziewczyny
mieszkającej na wsi – to albo ślub, albo służba w mieście. Wejście w rolę przypisaną
dziewczynie stanowiło o jej spełnieniu. Po drugiej wojnie światowej kobieta mieszkająca na wsi była społecznie mniej wartościowa, nie budowała socjalizmu ani w fabryce,
ani w biurze. W latach 60. pozwolono jej w pełni realizować się jako matce, w latach
70. była aktywna zawodowo z mężem, który pomagał jej w domowych obowiązkach,
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w latach 80. opieka nad dziećmi leżeć miała już wyłącznie po stronie kobiety. Obecnie
sytuacja na wsi podlega wielu przeobrażeniom. Grunty orne nie stanowią już jedynego
(jeśli w ogóle) elementu przetargowego. O dobrobycie materialnym stanowią dobra
konsumpcyjne: sprzęty gospodarstwa domowego, samochód, wyposażenie domu. Poza
uprawą roli mieszkańcy wsi znajdują pracę w innych sferach. Nurtem najnowszym jest
migracja, nie tylko jak jeszcze niedawno do miast, ale głównie do innych krajów Unii
Europejskiej. Osoba, która powraca z kraju zarobkowania do miejsca pochodzenia,
bardzo awansuje w hierarchii społecznej. Niezależnie od płci, od tego, kto wyjechał:
młody chłopak czy młoda dziewczyna – po powrocie mają bardzo wysoką pozycję.
Zmieniły się role partnerów wstępujących w związek małżeński. Rola kobiet dotyczy
różnych sfer życia:
– „pracy w gospodarstwie, zapewnienia bytu rodzinie,
– małżeństwa
– macierzyństwa, wychowywania dzieci,
– życia obywatelskiego i społecznego” (Knapik, 2007, s. 11).
Dyzma-Gałaj używa sformułowania „kobieta – chłopka”, lub „kobieta – rolniczka”.
(Dyzma-Gałaj, w: Jedynak, 1990). Mamy wśród kobiet wiejskich kobiety młode, starsze, biedne, bogate, wielodzietne, bezdzietne, samotne, mężatki, panny, wdowy,
wykształcone lub nie, wreszcie czynne lub nie społecznie. Kobieta gospodyni pomnaża
majątek swego gospodarstwa przez codzienne czynności, pomimo tego, że to jej mąż
jest inicjatorem przemian głównie produkcyjnych, ona stoi za wszelkim przeobrażeniem. W małżeństwie chłopskim, które zawarte zostało nie tak jak wcześniej z pobudek materialnych – obecnie z miłości, w przyjaźni – kobieta jest dopełnieniem męża
gospodarza. W rodzinie rolniczej posiadanie dzieci obecnie jest zdeterminowane przez
rolę wiejskiej kobiety gospodyni. Współcześnie role społeczne i obywatelskie kobiety
wiejskie mogą realizować w kołach gospodyń wiejskich, wiejskich domach kultury,
instytucjach działających przy kościołach. Mogą również aktywnie uczestniczyć
w warsztatach o różnej tematyce skierowanych do kobiet wiejskich, a finansowych lub
współfinansowanych z funduszy europejskich.
Zagadnieniem, nad którym pochylono się w tym artykule, jest aktywność kobiet
mieszkanek wsi. Matusewicz (1998), wymienia szereg powodów, dla których może
być podejmowana aktywność społeczna. Są to mi.in: popęd biologiczny, wrodzony
charakter motywów społecznych, egoizm i altruizm, zaspokojenie swoich potrzeb
przy udziale innych ludzi, miłość, afiliacja, przynależność do grupy, potrzeba aprobaty
prestiż, rywalizacja, chęć zdobycia osiągnięć. Osoby angażujące się w różne organizacje społeczne mają szersze zainteresowania niż osoby nieangażujące się. Ciekawym
spojrzenie na czynniki decydujące o aktywności społecznej ma Jacher (1998). Mówi
on o czynnikach subiektywnych (tu znajdziemy indywidualne potrzeby jednostki,
uwarunkowane i psychologicznie, i kulturowo) i obiektywnych (etap rozwoju społecznego). Proces aktywizacji kobiet wiejskich, aby przebiegł ze skutkiem pozytywnym,
winien odbywać się stopniowo, z uwzględnieniem specyfiki grupy społecznej – bardzo
lokalnie interpretowanej.
Badania socjologiczne wskazują, że wieś jest specyficznym miejscem, w którym
obok postępu technicznego, cywilizacyjnego i ekonomicznego funkcjonuje magiczne
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myślenie, a aspiracje dotyczące wykształcenia są niskie. W tak szczególnym środowisku aktywizacja powinna przebiegać w sposób bardzo przemyślany. Można oprzeć się
na zainteresowaniach, wcześniejszym doświadczeniu zawodowym, specyfice regionu
itp. Działania mają przynieść korzyść wymierną, a nie tylko chwilowy zamęt.
Kobiety aktywne zawodowo kształtują swój życiorys zgodnie z jednym z modeli:
a. Kobieta, która wychodzi za mąż, rodzi dzieci, zajmuje się prowadzeniem domu
i wychowywaniem potomstwa, podejmuje pracę zawodową sporadycznie i z niskim
zaangażowaniem, w niepełnym wymiarze godzin.
b. Kobieta rozpoczyna pracę zawodową, następnie wychodzi za mąż, gdy rodzi dzieci,
przerywa aktywność zawodową, zajmuje się wychowaniem potomstwa, następnie
wraca do pracy.
c. Równolegle do przebiegu kariery zawodowej kobieta, nie przerywając jej, podejmuje role żony i matki (Knapik, 2007, s. 40).
Kobiety wykazujące aktywność, a co więcej będące przedsiębiorczymi jednostkami,
na wsi muszą konfrontować się ze stereotypem ciągle występującym. Kobieta na wsi,
pracująca poza rolnictwem, odnosząca na tym polu sukcesy, w tym finansowe, stawia
czoła mężczyźnie, którego dorobek stanowi niejednokrotnie tylko ekwiwalent finansowy plonów.
Badanie Knapik przeprowadzone w gminie Trzebinia pośród 335 kobiet ukazuje
następujący rozkład procentowy form ich aktywności społecznej: 42,4% kobiet nie
podejmuje żadnej formy działania, 33,4% – działa w Kole Gospodyń Wiejskich, 13,1%
– w wiejskim domu kultury, 17,6% – w Ochotniczej Straży Pożarnej, 3% – w klubie
seniora, 22,4% – w ludowym zespole sportowym, 1,2% – w muzycznych kołach zainteresowań, 0,3% – zajmuje się rekreacją, 0,6% – działa w komitecie rodzicielskim, 0,2%
– w kółku teatralnym. Badanie wykazało także, że rodzice respondentek aktywnych
społecznie również byli aktywni społecznie (50,1%), oboje lub jedno. Zatem istniał
wzorzec w rodzinie, forma zachowań – kultywowana z pokolenia na pokolenie.
Wśród czynników leżących u podstaw zaangażowania się w życie społeczne
poczucie powinności włączania się w aktywność podało 58,2%, z czego 26,6% „pod
warunkiem posiadania wolnego czasu”, 4,2% „w przypadku akceptacji rodziny”,
1,8% „gdy z tej działalności będzie jakaś korzyść”, 0,9% respondentek uważa, że nie
powinno się włączać w życie społeczne. (Knapik, 2007 s. 116). Czynności preferowane przez kobiety biorące udział w badaniu to: 78,8% – zajmowanie się rodziną,
domem, dziećmi, 50,7% – uczenie się czegoś pożytecznego, 42,7% – zdobywanie
wiedzy (Knapik, 2007, s.141). W tym badaniu wśród czynnych zawodowo respondentek 51,9% nie udzielało się społecznie. Jeśli chodzi o miejsce ich pracy, były to: wieś
(10%), miasto oddalone do 10 km (15%), miasto w odległości 11–20 km (3%), miasto
oddalone 21–50 km (3%), miasto oddalone ponad 50 km (3%). Wykonywana praca
jest zgodna z wykształceniem w 15%, a niezgodna w 13% (Knapik, 2007, s. 183–185).
Jako powody braku aktywności zawodowej respondentki podały: posiadanie rodziny
(53%), zbyt długi dojazd do pracy (46%), brak odpowiedniego wykształcenia (42%),
brak odpowiednich kwalifikacji (35%), brak aktywności w poszukiwaniu pracy (28%),
wiek powyżej 30 lat (28%), brak motywacji do szukania pracy (21%) (Knapik, 2007,
s. 289).
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Zarówno w ujęciu kulturowym, jak i strukturalnym przedsiębiorczość najczęściej
definiowana jest jako zespół cech lub jako jedna z cech przedsiębiorcy. Interesuje
nas tutaj bardziej definicja przytaczająca zespół cech, do których należą: zaradność,
bystrość, duża aktywność, inicjatywa. Wśród cech osób przedsiębiorczych literatura
przedmiotu podaje także: wyobraźnię, łatwość w komunikacji, umiejętność przewidywania, zdolność uczenia się i wyciągania wniosków z doświadczeń, umiejętność pokonywania trudności, realizm i sprawczość (Bartkowiak i in., 1995, s. 30–31).
Zachowania przedsiębiorcze człowieka traktowane są w ujęciu personalizmu
i humanizmu. Posiadanie cech (uwzględnionych w tab. 1) świadczyć może o sposobach
adaptacji jednostki.
Tabela 1. Człowiek aktywny: cechy, umiejętności i sposób działania
Table 1. Active man – features, skills and mode of action
Cechy

Umiejętności

Sposób działania

poczucie własnej
wartości

wyznaczanie sobie
celów długo-, krótko-,
średnioterminowych

działanie w kręgu własnego
wpływu

wiara w siebie
i optymizm

doskonalenie samooceny

stwarzanie sobie alternatyw
w realizacji celów

wewnętrzna
motywacja do uczenia
się i działania

priorytety w realizacji celów,
dostrzeganie szans na
realizację celów

skuteczność działania
w zmieniających się
warunkach

potrzeba osiągnięć

rozwiązywanie problemów

wykorzystywanie
pojawiających się
możliwości

samodzielność
w myśleniu i działaniu

podejmowanie decyzji

podejmowanie działań
innowacyjnych o wyraźnym
stopniu ryzyka

otwartość na innych
ludzi i zachodzące
zmiany

współdziałanie w zespole

dbałość o własny rozwój

niezależność

biegłość komunikacyjna

asertywność

twórczość
i kreatywność

korzystanie z nowoczesnych
źródeł informacji,
umiejętność ich selekcji

otwartość poznawcza

świadomość mocnych
i słabych stron.

rozwijanie swoich mocnych
stron i eliminowanie
słabych

samokształcenie

Źródło: Sobiecki (red. 2003, s. 21).
Source: Sobiecki (ed. 2003, p. 21).
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Na postawę człowieka dorosłego składają się różnorakie czynniki z okresu dorastania i dojrzewania, proces edukacji odgrywa tu jedną z bardziej znaczących ról.
Zawartość podręczników szkolnych kształtuje postawy obu płci i wpływa na postrzeganie przez dziewczynki i chłopców ról społecznych, które będą pełnić jako dorosłe
kobiety i mężczyźni. Do słabości podręczników szkolnych należą:
– stereotypowa zawartość podręczników; nie ma symetrii w pokazywaniu potknięć,
niekompetencji w wypełnianiu ról przez kobiety i mężczyzn,
– członkowie rodzin i ich wzajemne relacje przedstawiane są na ogół w sposób tradycyjny i stereotypowy,
– w rodzinie szacunkiem, uwagą i szczególnymi względami darzy się ojców i synów,
– podstawowy status kobiety to status matki i gospodyni domowej, która spełnia
w rodzinie funkcje opiekuńcze, wychowawcze, kontrolne,
– podstawowym statusem ojca jest status zawodowy; mężczyźni rzadko przedstawiani są w rolach rodzinnych,
– rola ojca wiąże się z wykonywaniem czynności na zewnątrz domu (atrakcyjne wyjścia, uczenie świata), natomiast do roli matki należy wykonywanie czynności wewnątrz domu,
– […] obraz rodzin cechuje uniformizm ekonomiczny i kulturowy,
– obraz chłopców kreowany przez autorów podręczników szkolnych przypisuje płci
męskiej takie cechy jak: kreatywność, niezależność, ambicję i rywalizację, a dziewczętom to: pilność, pracowitość, uległość i przystosowanie,
– chłopcy są aktywni, zaangażowani, mają wiedzę, nawet pozaszkolną, i pomysły; to
im nauczyciele poświęcają więcej uwagi, zadają więcej pytań i zlecają problemowe
zadania,
– dziewczynki ucieleśniają cechy wzorcowego, a więc zawsze zdyscyplinowanego,
zawsze przygotowanego ucznia: są pilne, solidne, pracowite, systematyczne i obowiązkowe
– pokazując grupy rówieśnicze, autorzy stosują separację płci i narrację, opierają się
na relacjach jednoimiennych, żeńskich, bądź męskich,
– nie ma zróżnicowania majątkowego; egalitaryzm nie dotyczy kobiet i mężczyzn; tu
różnice ekonomiczne, różnice dochodu uważa się za naturalne,
– w rysunkach współczesnych oraz obrazach, rycinach i zdjęciach z dawniejszych
epok, kobiety i mężczyźni nie są równo reprezentowani (Jaśniewicz, 2012).
W sektorze rynku pracy, szczególnie w obszarze wsi, widoczne jest nierówne traktowanie płci. Kobieta zajmuje się mało prestiżowymi pracami domowymi, wychowuje
dzieci, dodatkowo to zazwyczaj ona sprawuje opiekę nad osobami starszymi w rodzinie. Zatem udział kobiety, mieszkanki wsi, w aktywnym rynku pracy jest nieznaczny.
„Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006–2010” (http://rownosc.
info/media/uploads/a_raodmap_for_equaity.pdf) określał strategiczne cele na rzecz
równości płci: równy stopień niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn, godzenie
życia prywatnego i zawodowego, równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji, wykorzenianie wszelkich form przemocy ze względu na płeć, eliminowanie stereotypów
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związanych z płcią. Działania na rzecz równości płci przybierają charakter polityki
równości płci (ang. gender mainstreaming) oraz konkretnych działań (ang. specyfic
action), mających bardziej praktyczny charakter. Do tych ostatnich można zaliczyć
projekty, programy o zasięgu lokalnym, o bardzo pozytywnych założeniach.
Na potrzeby niniejszych rozważań główne ich zagadnienie – funkcjonowania jako
przedsiębiorcza kobieta mieszkanka wsi – ujmowane jest szerzej niż tylko w kategoriach bycia kobietą przedsiębiorcą (przedsiębiorca rozumiany jako osoba prowadząca
działalność gospodarczą). Aktywna kobieta wiejska to taka, w której kalendarzu nie ma
czasu pustego: potrafi sama sobie zaplanować działania, tak by przynosiły korzyści jej,
by były dla niej przyczynkiem do rozwoju.
Jednym z programów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest oś IV Leader
(w niniejszym artykule zaczerpnięto dane z informacji dotyczących województwa wielkopolskiego). Jest on interesujący, gdyż wymaga od swoich beneficjentem (wybrano do analizy dane dotyczące kobiet ze względu na temat niniejszych
rozważań) przedsiębiorczości i aktywnością w bardzo szerokim spektrum. W ramach
programu można było wesprzeć projekty dotyczące np.: podnoszenia świadomości
społeczności lokalnej, podnoszenia jakości życia tej społeczności, a także rozwijania
jej aktywności, rozwijania turystyki lub rekreacji i zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Materiał i metody
Materiałem do badań były sylwetki aktywnych mieszkanek wsi przedstawione przez
Jaśniewicz (2011, 2012) w dwóch raportach Aktywne kobiety wsi, mieszczących się
w nurcie związanym z psychologią pozytywną. Po dokładnym przestudiowaniu tych
raportów stworzono życiorysy aktywnych kobiet oraz wyselekcjonowano kompetencje o najmocniejszym nasileniu, co daje przyczynek do wnioskowania, że są to istotne
czynniki. Dodatkowy materiałem było badanie jakościowe – wywiad pogłębiony,
którego opis, jak się wydaje, dopełnia obrazu kobiety przedsiębiorczej na współczesnej
wsi. Wywiady przeprowadzono w kwietniu i maju 2016 r. z dwiema kobietami w wieku
powyżej 40 roku życia, z wykształceniem wyższym; jedna z badanych żyje w związku
partnerskim, druga w małżeństwie z dwójką dzieci. Pytania osiowe wywiadu pogłębionego były następujące:
1. Aktywna kobieta – kto to taki?
2. Jakie cechy sprzyjają odniesieniu sukcesu?
3. Co jest ważne w tym rodzaju działalności, jaki Pani wykonuje?
4. Co może blokować przed aktywnością?
5. Jak pokonywać przeszkody?
6. Kto/co jest wsparciem?
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Wyniki i dyskusja
Z przeglądu opisanych w literaturze przedmiotu postaci wybitnych, przedsiębiorczych kobiet wiejskich wyłania się obraz jednostki wielobarwnej. Na potrzeby
tej publikacji dokonano analizy życiorysów i zbudowano profil aktywnej kobiety
w terminologii i z zastosowaniem narzędzia pracy (wywiad epizodyczny, pogłębiony,
ustrukturalizowany) związanego z rozwojem jednostek. Z założenia praca w tym
nurcie polega na poszukiwaniu w osobie jej mocnych stron, wzmacnianiu osoby,
określaniu jej obszarów rozwojowych. Tutaj skupiono się na zdefiniowaniu kompetencji i stopnia ich nasycenia u osób badanych. Poruszano się przy tym w ramach
psychologii pozytywnej, coachingu, postępując ściśle według wytycznych w terminologii wymienionych obszarów.
Kompetencją, jaka uwidacznia się u wszystkich badanych, jest ambicja, rozumiana
jako potrzeba realizowania bądź zadań przypisanych do stanowiska, które kobieta
obejmuje, bądź zadań, które kobieta sama sobie stawia w związku z obejmowanym
stanowiskiem. Zdarza się, że, kobiety wykonują zadania znajdujące się niejako
w zestawie obowiązków miejsca pracy. Wtedy na liście wykonywanych powinności są
wszystkie zadania dotąd niezrealizowane przez poprzedników, a mające bezpośredni
wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo ludności danego regionu, miasteczka
czy wioski. Często takie działania wiążą się z poprawą infrastruktury, ułatwieniem
dostępu do dobrodziejstw cywilizacyjnych – remontuje się więc przystanki (lub je
dopiero stawia), remontuje sieci kanalizacyjne, gazowe itp., oświetla drogę, kładzie
chodnik. Wpływa to na podniesienie jakości życia ludności regionu, gdyż ułatwia
codzienne czynności, czyni życie łatwiejszym – przez co przynajmniej bezpośrednio
po dokonaniu zmiany – ludzie spektakularnie odczuwają działania swojej aktywnej
pani sołtys czy wójt.
Bardzo interesujące jest generowanie przez kobietę na stanowisku pracy nowych
zadań, poszukiwanie realizacji w polu jej najmocniejszych kompetencji – a to wynikających z wykształcenia, a to z zainteresowań. Mogą to być np. talenty kulinarne, ale
wówczas koniecznie są one łączone z propagowaniem kuchni regionu, i to niejednokrotnie kuchni z tradycjami, często nieco zapomnianej. Kobieta stara się swe działania
związane z kunsztem kucharskim, jakże ostatnio modne społecznie, uzupełnić ciekawostkami historycznymi, dołączyć do przepisów wiedzę o okolicy, o walorach miejsca,
o tym, co stanowi, że jest ono niepowtarzalne.
W wybieraniu zadań spoza obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska
ważne wydaje się tzw. wyczucie chwili – aby nie przegapić właściwego momentu,
w którym społecznie dane działanie jest pożądane. W środowisku inicjującej takie
działanie aktywnej pani wydawać się może, że działanie to wręcz wyprzedza czas – np.
gdy z upływem dni, miesięcy, lat okazuje się, że przeprowadzone szkolenie komputerowe było potrzebne, a nawet niezbędne.
Kompetencją mocną, z wysokim nasyceniem niemal w każdym przypadku, jest
twórczość/kreatywność. Rozumiana tutaj jako tworzenie ponadprzeciętnych wytworów – niekoniecznie dzieł sztuki – chodzi raczej o poddawanie i realizowanie pomysłów, idei, działań, które generują w otoczeniu poprawę, poszerzają horyzonty. Chodzi
o to, aby nie tylko aktywna kobieta miała satysfakcję twórcy, ale i ludzie wokół odczuli,
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że brali bądź biorą udział w niecodziennym wydarzeniu. Poczucie sprawstwa pokazuje,
że nawet w małej miejscowości można robić coś ciekawego, angażującego i rozwijającego. Jeżeli inicjatorka działań, a bywa tak niejednokrotnie, rozpoczyna projekt
podkreślający lokalny koloryt, historię miejsca – buduje to tożsamość patriotyczną,
dumę z miejsca pochodzenia, sprawia, że ludzie młodzi inaczej zaczynają patrzeć
na rodzinną wieś – odkrywają jej walory, nie jest już mała, nic nieznacząca i nudna.
Aktywne kobiety bywają zdobywczyniami tytułu Miss Kreatywności, co jest jednoznacznym wskaźnikiem, jak mocna jest omawiana kompetencja w tej grupie.
Blisko związana z kompetencją twórczości jest wewnątrzsterowność. Literatura
psychologiczna definiuje osobę wewnętrznie kierowaną jako jednostkę sterowanę
przez wartości i cele zaszczepione jej we wczesnym okresie życia, ma ona poczucie,
że sprawuje większą kontrolę nad środowiskiem niż osoba kierowana zewnętrznie (na
podstawie Zimbardo i Ruch, 1994).
Definicję tę można rozszerzyć. Jednostkę o wewnętrznym poczuciu kontroli
charakteryzuje większa wrażliwość i aktywność w poszukiwaniu informacji potrzebnych jej do osiągnięcia celu, osoba taka jest bardziej odporna na stres i frustracje,
korzysta z własnego doświadczenia, przejawia bardziej realistyczne zachowania,
traktuje życie w sposób zadaniowy, lubi pracować, ceni wartość informacji zwrotnej dotyczącej własnej aktywności, dąży do sytuacji, które zapewniają jej kontrolę
nad otoczeniem, odnosi więcej sukcesów w karierze zawodowej, szybciej awansuje,
preferuje pracę wymagającą inicjatywy, jest aktywna, niezależna, odpowiedzialna
za swoje decyzje (rozumienie jednostki o wewnętrznym poczuciu kontroli według
Rottera, 1966).
Analizując w tym kontekście zachowania badanych aktywnych kobiet, można
stwierdzić, że niewątpliwie są aktywne w procesie poszukiwania informacji potrzebnych do osiągnięcia celu – udaje im się pozyskiwać fundusze, które finansują w pełni
lub w znacznym stopniu społeczne projekty. Wydaje się, że kobiety te oddają się
z pasją swoim zadaniom, ale równocześnie nie dają się temu wyczerpać emocjonalnie. Dzięki higienie psychicznej i równowadze emocjonalnej zachowują ją również
w życiu, co pozwala im angażować się w pełni w kolejne projekty i sprawia, że się nie
wypalają, a przeciwnie: mają większe poczucie swych możliwości i więcej energii do
działania. W relacjach społecznych potrafią sobie zjednywać ludzi, tak aby sprzyjało
to lepiej i bardziej sprawczo efektom ich działań. Zatem kompetencja współpracy ze
środowiskiem zewnętrznym stoi u badanych na wysokim poziomie. Choćby ze względu
na to, że część z pań aktywnych piastuje urzędy, na które dokonuje się selekcji drogą
wyborów – zatem stanowisko jest potwierdzeniem zaufania, jakim obdarowują osobę
wybraną inni, niejednokrotnie nie pierwszy już raz – bywa, że panie piastują np. urząd
sołtysa drugą i trzecią kadencję.
Kompetencja komunikacji prawdopodobnie jest dość elastyczna. Pomimo tego, że
formalna edukacja kobiet na wsi nie zawsze jest na wyższym poziomie, panie poszerzają swoje zasoby werbalne przez np. umiłowanie czytelnictwa, uwielbienie dla teatru.
Umiejętność dopasowania się do rozmówcy owocuje zapewne osiągnięciem sukcesu
negocjacyjnego – przekonaniem do swojego innowacyjnego pomysłu (np. pokazu
mody w Dniu Matki i zaangażowania jako modelek pań w różnym wieku, o różnych
gabarytach). Wybrany kierunek studiów bywa spójny z aktywnością kobiety na wsi.
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Pociąga to za sobą wyjście poza schemat, poza własne podwórko, powoduje otwarcie okien na świat – ale też uczy dyscypliny, obowiązkowości, sumienności, a nawet
pokory, stosownie dozowanej w zależności od rodzaju sytuacji. Pokazuje jednostce
wartość wiedzy, ale też daje poczucie ciągłego niedosytu – dzięki czemu będzie
dokształcać się już we własnym zakresie, mając świadomość, że kto nie idzie naprzód,
ten się cofa. Tak właśnie postępują aktywne panie mieszkanki wsi: poszukują kursów
– np. na lidera lokalnego, ale też chętnie biorą udział w konferencjach dedykowanych
aktywności płci pięknej w ogóle. Można przypuszczać, że praca z nimi jako liderkami
lokalnymi w systemie coachingu przyniosłaby – w myśl zasad leżących u podstaw tego
nurtu – efekt synergii.
Na bardzo wysokim poziomie stoi u wszystkich pań organizacja czasu. Zarządzanie
własnymi zasobami w tej kwestii pokazuje, że „czas pusty” nie jest tożsamy z brakiem
wszelkiej aktywności u kobiet wiejskich. Aktywne panie są sterem, żeglarzem i okrętem swego czasu, w tym również wolnego, nieustrukturalizowanego. Niektóre oddały
się pracy społecznej już na emeryturze, dopiero wtedy uzyskały pełną władzę nad
swoim planem dnia, co pozwala im dysponować czasem między konkretne zadania –
co daje im satysfakcję sprawczości i poczucia ciągłej pożyteczności dla społeczeństwa.
Istotną kompetencją, choć omawianą na końcu, jest umiejętność godzenia przez
kobiety aktywne różnych ról. Godzą bycie matką (nawet piątki dzieci), przedsiębiorcą
(obszar działania firmy zgadza się najczęściej z pasją, hobby, talentem kobiety) oraz
aktywność społeczną. Takie osoby spełniają się w każdej z ról, są zorganizowane,
aktywne, ale też potrafią dzielić się z innymi, przydzielać zadania, koordynować pracę
zespołu, nadzorować i monitorować. Są inspiracją dla innych, zarażają aktywnością,
entuzjazmem, pasją.
Przeprowadzono również badanie jakościowe metodą wywiadu pogłębionego,
z którego wnioski opisane zostały poniżej.
Jeśli chodzi o aktywność, pojęcie to subiektywnie było rozumiane następująco:
„Aktywność kobiet rozumiem jako samorozwój, blokować go mogą inni ludzie, np.
szowiniści, strach przed samorozwojem i brak wiary we własne siły”.
Z jednej strony widoczny jest mocny nacisk na samorozwój, wewnętrzne zasoby,
własne indywidualne walory, ale z drugiej – to inni ludzie mogą blokować, negować
i przeszkadzać. Wymienienie czynnika zewnętrznego niejako daje przyzwolenie na
porażkę. Tu wiara we własne siły będzie lekko zachwiana. Zatem wskazówki do pracy
praktycznej w czasie sesji coachingowych są wyraźne.
Pojęcie sukcesu definiowane jest tak:
„Cechy sprzyjające odniesieniu sukcesu przez kobietę to uświadomienie sobie
swojego potencjału, determinacja w dążeniu do celu. Na sukces składają się małe osiągnięcia. Osiągnąć można sukces, bo się wierzy we własne siły i samorozwój. Osiągnięciu
sukcesu sprzyja odpowiedni czas i właściwi ludzie”.
Mówienie o sukcesie w tym wywiadzie przychodzi rozmówczyni łatwiej. „Sukces”
to twarde słowo, w przeciwieństwie do poprzednio omawianej aktywności – zbyt
wieloznacznej dla rozmówczyni. Rozmowa o sukcesie dotyczy spektakularnego prawie
zawsze zjawiska, czegoś, co budzi zachwyt innych. Sukces jest pozytywny.
Na podstawie wywiadu można nakreślić sylwetkę kobiety aktywnej. Jest to osoba
zdeterminowana, wiedząca, czego oczekuje od życia, gdzie i jak chce to zdobyć, wierząca,
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że ma tyle siły, zasobów, mocnych stron, że jest w stanie osiągnąć cel. Wiara we własne
siły to składowa powtarzająca się wielokrotnie – często podbudowana taką wartością
jak wyższe wykształcenie, będące dla jednostki potwierdzeniem z jej własnego życia,
że potrafi osiągnąć nie tylko cel krótkoterminowy, ale i długoterminowy. Wzmacnia to
w osobie poczucie, że potrafi pracować ciężko, nawet gdy nagroda jest odległa. Główne
wielokrotnie powtarzane kompetencje to wiara we własne siły i samorozwój. Można
to rozwijać – szczególnie nastawienie na samorozwój jest wstępem do praktycznych
zagadnień pracy coachingowej.

Wnioski
Powyższe badania pokazały z jednej strony wielką determinację w działaniu i pasję
aktywnych kobiet mieszkanek wsi, a z drugiej nacisk, jaki kładą one na samorealizację
i samorozwój – w miarę swych możliwości. Tak duży potencjał, jaki się w nich kryje,
tak olbrzymi zasób kreatywności, siłę pokonywania trudów i przeciwności losu warto
w przyszłości dla jeszcze lepszego zrozumienia potrzeb kobiet na wsi badać – co wydaje
się bardzo zasadne – narzędziami i metodami z działu badań jakościowych. Uzyskane
wyniki pozwolą nakreślić jeszcze pełniejszą sylwetkę aktywnej kobiety współczesnej
wsi. Wsparciem dla badań ilościowych mogą być badania jakościowe wykonywane
w pierwszej kolejności. Wnioski z badań jakościowych ukażą wiele zależności, warunków, wpływów poszczególnych czynników na siebie, co stać się może ukierunkowaniem badań ilościowych Co z kolei pozwoli naukowo zrozumieć specyfikę środowiska,
da wytyczne do praktycznej pracy, która zaowocować może wzrostem aktywności
społecznej lub zawodowej kobiet, a to przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców wsi.
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Czynniki kształtujące wydajność pracy kobiet zatrudnionych
w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej
Factors affecting work productivity of women employed in
agriculture in the European Union countries
Katarzyna Grotkiewicz, Agnieszka Peszek
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Streszczenie. Celem opracowania było przeanalizowanie sytuacji ekonomicznej kobiet aktywnych zawodowo w rolnictwie w Polsce na tle krajów europejskich (UE-28).
W artykule zwrócono uwagę na podstawowe charakterystyki liczbowe oraz czynniki kształtujące wskaźnik wydajności pracy kobiet wiejskich, decydujący o poziomie
intensywności i nowoczesności gospodarowania. Na podstawie danych GUS oraz
Eurostatu porównano pod tym względem Polskę z krajami wysoko rozwiniętymi oraz
zwrócono uwagę na bariery ograniczające efektywność ekonomiczną współczesnych
kobiet wiejskich.
Słowa kluczowe: kobieta • wieś • wydajność pracy • produkt krajowy brutto • aktywność
zawodowa w rolnictwie • UE-28
Abstract. The article presents an agricultural and economic analysis of women in active employment in agriculture in the international arena covering the European Union
countries (UE-28). Attention was paid to the basic numerical characteristics as well as
factors affecting the productivity indicator for rural women that determines the level
of intensity and modernity of farming. Based on data from the Central Statistical Office
(GUS) and Eurostat, a comparison was made for Poland against the background of highly
developed countries with identification of barriers restricting the economic efficiency of
contemporary rural women.
Key words: woman • rural settlement • work productivity • gross domestic product •
active employment in agriculture • UE-28
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Wstęp – cel i zakres pracy
Unia Europejska zrzesza kraje europejskie w celach szeroko pojętej integracji. Z założenia ma ona przebiegać na wyżej wymienionych polach: politycznym i gospodarczym, ale niezwykle ważnym celem UE jest również integracja na poziomie społecznym, znosząca bariery oraz tworząca społeczeństwo europejskie. W ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2010 (PROW, 2014–2020), który został
opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich, program zwraca uwagę m.in. na poprawę konkurencyjności
wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych
jak również zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, 2016).
Unijne wsparcie przyczynia się również do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, co z kolei jest skutecznym sposobem walki z bezrobociem i umożliwia aktywizację wiejskiej społeczności, szczególnie kobiet. Przyczynia się również do
zwiększenia dochodów wiejskich gospodarstw, zaspokojenia lokalnych potrzeb oraz
daje szansę na modernizację wsi, a co za tym idzie przyczynia się do postępu naukowo-technicznego oraz wzrostu wydajności pracy.
Wydajność pracy jest podstawowym czynnikiem decydującym o rozwoju gospodarczym. Na zachowanie wskaźnika wydajności pracy będą mały wpływ nie tylko względy
ekonomiczne, lecz także takie czynniki, jak: struktura agrarna, warunki naturalne,
poziom technicznego uzbrojenia, jego innowacyjność, a tym samym postęp naukowo-techniczny, zarządzanie i organizacja pracy, liczba osób pracujących w rolnictwie
oraz ich kwalifikacje czy stan zdrowia.
Produktywność pracy czynnych zawodowo polskich rolników jest niższa w porównaniu z produktywnością pracy rolników w wysoko rozwiniętych krajach europejskich
i światowych (Michałek (red.), 2013; Michałek, Grotkiewicz, Peszek, 2009).
Na poziom wskaźnika wydajności pracy w Polsce i w innych krajach europejskich ma
wpływ praca zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Sytuacja kobiet na rynku pracy, a w szczególności na obszarach wiejskich, różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn pod
względem społeczno-gospodarczym, historycznym, a także politycznym. Współczesne
przemiany społeczno-ekonomiczne zachodzące na obszarach wiejskich naszego
kraju, szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, sprawiają, że większego
znaczenia nabiera problematyka związana z aktywnością zawodową kobiet (European
Parliament, 2008; Prügl, 2011). Dane Eurostatu (2015) Farm structure statistics pokazują, że na obszarach wiejskich UE-28 w roku 2014 kobiety stanowiły mniej niż 50%
ogółu ludności w wieku produkcyjnym, a tylko 45% wszystkich osób aktywnych zawodowo w rolnictwie. Według nowej strategii Unii Europejskiej kobiety na terenach
rolniczych nie powinny ograniczać się jedynie do tradycyjnie przypisywanej im roli
w gospodarstwie wiejskim, ale aktywnie udzielać się w wielu innych dziedzinach związanych z rozwojem terenów wiejskich, takich jak ekologia czy rekreacja, także na polu
społeczno-kulturowym. Pociąga to za sobą konieczność aktywizacji kobiet wiejskich,
polegającej na pokazywaniu im możliwości łączenia ról rodzinnych i zawodowych przy
jednoczesnym wzroście produktywności pracy (Michalska, 2013). Według Marcysiaka
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i Marcysiak (2011) w gospodarstwach, których właścicielami są kobiety, w większości
preferuje się ekstensywny model gospodarowania, rzadziej korzysta się z kredytów,
gospodarstwa te cechuje także niższy stopień mechanizacji, co w konsekwencji przekłada się na słabsze wyniki ekonomiczne. Zdaniem Sikory (2014) istotnymi cechami
kobiet wiejskich są ich cechy mentalnościowe, „obyczajowo-środowiskowe”. Kobiety
wiejskie wykazują większe zainteresowanie wychowaniem dzieci i czuwaniem nad ich
wykształceniem, a trudności na rynku pracy, częściej niż u mężczyzn, motywują je do
szukania zatrudnienia poza rolnictwem. Z badań jednak wynika, że kobiety mieszkające i pracujące na wsi mają silną potrzebę pozostania w społeczności wiejskiej i przyczyniania się do jej rozwoju, o ile spełnione są określone wymogi, takie jak możliwość
zatrudnienia w okolicy, zdobywania doświadczenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, obecność infrastruktury oferującej usługi opieki nad dziećmi oraz osobami
starszymi i chorymi (European Commission, 2000). Zgodnie z opinią Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2012) kobiety mogą mieć istotny wpływ na
ożywienie rzemiosła, a także wytwarzanie tradycyjnych, wysokiej jakości produktów
ekologicznych, m.in. dzięki ściślejszym kontaktom między kobietami zajmującymi się
produkcją a konsumentkami – kontaktom, które należy badać i propagować.
Kobiety mogą przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa tylko w sytuacji, gdy zostaną wyposażone w niezbędne narzędzia poznawcze i technologiczne,
które tym samym umożliwią wzrost gospodarczy i jednocześnie wyższą wydajność
pracy.
Co wiemy o współczesnych kobietach wiejskich? Czy zmieniły się role pełnione
przez nie? Jaka jest liczba kobiet aktywnych zawodowo w rolnictwie? Ile produktu
krajowego brutto w rolnictwie wytwarzają? Czy wydajność pracy polskich kobiet jest
porównywalna z wydajnością pracy kobiet z innych krajów członkowskich UE? Jakie
czynniki mają wpływ na wydajność pracy kobiet na wsi i w jakim stopniu czynniki te
różnią się od tych w krajach wysoko rozwiniętych należących do Unii Europejskiej?
Ze względu na brak kompleksowych opracowań w tej dziedzinie próba oceny wskaźników rolno-ekonomicznych w rolnictwie, a w szczególności wydajności pracy kobiet
aktywnych zawodowo w rolnictwie, będzie głównym celem niniejszych badań. Analiza
dotyczyć będzie wszystkich krajów należących do wspólnoty europejskiej UE-28.

Metodyka badań
Poszukując informacji na temat czynników wpływających na wydajność pracy kobiet
w rolnictwie, przeprowadzono analizy porównawcze różnych wskaźników ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej (UE-28). Analizy dotyczyły takich wskaźników, jak:
– powierzchnia użytków rolnych,
– struktura agrarna rolnictwa, średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego,
– stosunki demograficzne, z uwzględnieniem liczby kobiet aktywnych zawodowo
w rolnictwie,
– wartość części produktu krajowego brutto wytwarzanejw rolnictwie ogółem oraz
wytwarzanego przez kobiety zatrudnione w rolnictwie.
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Na podstawie przeprowadzonych analiz obliczono wskaźnik wydajności pracy
kobiet aktywnych zawodowo w rolnictwie dla poszczególnych krajów UE, a następnie
porównano wyniki. Wskaźnik wydajności pracy należy do najbardziej uniwersalnych
oraz kompleksowych mierników intensywności i nowoczesności rolnictwa. Przy jego
obliczeniu zastosowano metody powszechnie znane i stosowane w wielu pracach
naukowych (Gębska i Filipiak, 2006; Michałek (red.), 2013; Tabor, 2006).
Do obliczenia wskaźnika wydajność pracy kobiet czynnych zawodowo w rolnictwie
unijnym posłużono się następującym wzorem:
Wp( k ) =

PKBR(UE ) ( k )
LAR ( k ) ⋅ 2200

[USD ⋅ rbh−1 ]

gdzie:
Wp(k)
– wydajność pracy kobiet (USD . rbh–1)
PKBR(UE)(k) – wartość części produktu krajowego brutto wytwarzanego przez kobiety
zatrudnione w rolnictwie dla krajów UE (USD)
LAR(k)
– liczba kobiet aktywnych zawodowo w rolnictwie
rbh
– roboczogodzina.
Ze względu na to, że zaangażowanie poszczególnych członków rodziny rolniczej w prace w gospodarstwie jest różne, nakłady pracy w rolnictwie w krajach Unii
Europejskiej wyrażono, podając liczbę osób pełnozatrudnionych, przy czym osoba
pełnozatrudniona w rolnictwie odpowiada osobie na pełnym etacie w innych zawodach. Wyliczono, że jedna osoba pełnozatrudniona pracuje w gospodarstwie rolnym
2200 godzin w ciągu roku (Michałek (red.), 1998).
Według Fereniec (1999) współczynnik przeliczeniowy ludności rolniczej czynnej
zawodowo w wieku produkcyjnym dla kobiet wynosi 0,65, a dla mężczyzn 1,00.
Współczynniki te, a także dane dotyczące części produktu krajowego brutto wytwarzanej w rolnictwie oraz informacje o liczbie kobiet i mężczyzn czynnych zawodowo
w rolnictwie posłużyły do obliczenia wartości części produktu krajowego brutto wytwarzanej przez kobiety zatrudnione w rolnictwie. Na podstawie danych GUS (Rocznik
Statystyczny RP, 2013, s. 891) oraz Eurostatu ostatecznie do obliczenia PKBR(UE)(k)
wykorzystano następujący wzór:
PKBR(UE ) ( k ) =

PKBR(UE )
x1 ⋅ 0, 65 + x2 ⋅ 1, 00

⋅ x1 ⋅ 0, 65

gdzie:
PKBR(UE) – wartość części produktu krajowego brutto wytwarzanej w rolnictwie dla
krajów UE (USD)
x1
– liczba kobiet zatrudnionych w rolnictwie
x2
– liczba mężczyzn zatrudnionych w rolnictwie
Dane, którymi posłużono się przy analizie wskaźników rolno-ekonomicznych
kształtujących obraz kobiety aktywnej zawodowo w rolnictwie, dotyczą lat 2010–2013.
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Wyniki badań
Zgodnie z tendencją obserwowaną w całej Unii Europejskiej także w Polsce mamy do
czynienia z istotnymi zmianami, które dotyczą w szczególności obszarów wiejskich
i postrzegania rolnictwa jako jednego ze źródeł utrzymania polskich rolników.
Udział rolnictwa w tworzeniu PKB systematycznie maleje, podobnie jak maleje
liczba zatrudnionych w rolnictwie, w szczególności kobiet wiejskich(Eurostat). Poziom
wartości odtworzeniowej parku maszynowego, poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych i konieczność specjalizacji sprawiają, że małe gospodarstwa indywidualne, produkujące na potrzeby własne, tracą na znaczeniu. Tytułem wstępu w tabeli
1 zostały zaprezentowane podstawowe charakterystyki liczbowe dotyczące struktury
użytkowania ziemi dla wszystkich krajów Unii Europejskiej (EU-28) w latach 2010–
2013.
Tabela 1. Powierzchnia użytków rolnych (UR) i średnia powierzchnia gospodarstwa
rolnego w krajach UE-28 (2010–2013)
Table 1. Agricultural area (UR) and the average size of a farm in the EU-28 (2010-2013)
Powierzchnia UR
[mln ha] / Area of
agricultural [mln ha]

Średnia powierzchnia
gospodarstwa rolnego [ha] /
Average size of a farm [ha]

Austria

3,2

22,79

Belgia

1,4

37,08

Bułgaria

5,1

20,05

Cypr

0,1

2,83

Dania

2,6

66,96

Estonia

0,9

46,90

Finlandia

2,3

42,28

Francja

21,9

46,38

Grecja

8,2

11,56

Hiszpania

27,5

28,50

Irlandia

4,6

32,95

Litwa

2,8

16,30

Luksemburg

0,1

48,08

Łotwa

1,8

22,00

Holandia

1,9

28,16

Niemcy

16,7

58,59

Norwegia

1

22,87

POLSKA

14,9

10,43

Portugalia

3,7

13,99

Czechy

4,2

160,00

Kraje / Countries
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Tabela 1. cd.
Table 1. cont
Powierzchnia UR
[mln ha] / Area of
agricultural [mln ha]

Średnia powierzchnia
gospodarstwa rolnego [ha] /
Average size of a farm [ha]

Rumunia

14,2

3,91

Słowacja

1,9

80,61

Szwajcaria

1,5

25,39

Szwecja

3,1

46,17

Węgry

5,3

10,79

W. Brytania

17,2

92,88

Włochy

14,3

14,15

Chorwacja

1,3

8,26

Słowenia

0,5

6,91

Malta

0,01

1,07

Kraje / Countries

Źródło: Rocznik Statystyczny RP, 2013, s. 820, Powszechny Spis Rolny, 2013, s. 14
Source: Statistical Yearbook of the Republic of Poland, 2013, pp.820, National Agricultural Census, 2013, p. 14

Ziemia jest bardzo ważnym czynnikiem produkcji. Jej zasoby w produkcji
polskiej są bardzo duże, ale nie w pełni wykorzystane. Według danych GUS (Rocznik
Statystyczny RP, 2013, s. 820) powierzchnia UR w Polsce, licząca ponad 14 mln ha, jest
jedną z największych na tle analizowanych krajów UE-28 – Polska zajmuje pod tym
względem piąte miejsce. W ocenie stanu i przemian struktury obszarowej w rolnictwie polskim istotne jest jej porównanie ze strukturą rolnictwa w pozostałych krajach
członkowskich UE. Według danych GUS (Powszechny Spis Rolny, 2013, s. 14, Rocznik
Statystyczny RP, 2013, s. 820) średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie
w Polsce wynosi 10,43 ha i jest aż szesnastokrotnie mniejsza od średniej powierzchni
UR w Czechach i blisko sześciokrotnie mniejsza od średniej powierzchni UR u naszych
zachodnich sąsiadów.
Czynnikiem decydującym o stopniu rozdrobnienia rolnictwa, obok powierzchni
użytków rolnych, są stosunki demograficzne, w tym liczba kobiet czynnych zawodowo
w rolnictwie. Dane z tego zakresu przedstawia rycina 1.
Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia kobiet w rolnictwie (ryc. 1) wskazują,
że polskie rolnictwo jest jednym z tych w Europie, które angażują najwięcej kobiet –
w Polsce aż 773,8 tys. z nich jest czynnych zawodowo w rolnictwie. Są zaangażowane
w tworzenie produktów rolniczych, a tym samym produktu krajowego brutto. W świetle przytoczonych danych ustępujemy jedynie leżącej w południowo-wschodniej części
Europy Rumunii, która dopiero w roku 2007 przystąpiła do UE. Spośród analizowanych
krajów Rumunia zatrudnia w rolnictwie największą liczbę kobiet – 979,1 tys. Kraj ten
ma porównywalną do Polski powierzchnię użytków rolnych, a liczba kobiet zatrudnionych w rolnictwie jest o ponad 30% większa niż w Polsce. Do państw, które mają
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Ryc. 1. Liczba kobiet aktywnych zawodowo w rolnictwie w latach 2012–2013 (w tys. osób)
Fig. 1. The number of women active in agriculture in 2012–2013 (thousands)
Źródło: Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database
Source: Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database

równie wysoki wskaźnik aktywności zawodowej kobiet w rolnictwie zaliczamy: Włochy
(230,3 tys.), Francję (217,6 tys.), Grecję (190 tys.), Niemcy (183 tys.) oraz Hiszpanię
(190 tys.). Natomiast wśród krajów, dla których ten wskaźnik jest najniższy, znajdują
się państwa najmniejsze pod względem powierzchni UR i mające najmniejszą liczbę
ludności. Są to: Cypr (2,5 tys.), Luksemburg (0,9 tys.) oraz kraj położony w Europie
Południowej, który pomimo niewielkiego obszaru jest państwem rozwiniętym, o wysokim wskaźniku rozwoju społecznego. Krajem tym jest Malta, na której zaledwie 0,3 tys.
kobiet jest czynnych zawodowo w rolnictwie.
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Polska od dawna odznaczała się wysokim wskaźnikiem zatrudnienia w rolnictwie.
Przyczyną takiej sytuacji jest rozdrobniona struktura agrarna – średnia powierzchnia użytków rolnych wynosi ponad 10 ha (Rocznik Statystyczny RP, 2013, s. 820,
Powszechny Spis Rolny, 2013, s. 14). Przeludnienie wsi, a w szczególności duży odsetek
kobiet w rolnictwie polskim zwracają uwagę na kwestie aktywizacji kobiet wiejskich,
a także łączenia przez nie obowiązków domowych z zawodowymi w gospodarstwie
rodzinnym. Chociaż w tradycyjnych rodzinach chłopskich kierowanie gospodarstwem
spoczywało na barkach mężczyzny, to w ostatnich dziesięcioleciach taki podział ról
społecznych stracił na znaczeniu. Przyczyniły się do tego głównie czynniki ekonomiczne, w tym możliwość znalezienia pracy zarobkowej poza rolnictwem. Obecnie
coraz częściej gospodarstwo rolne jest traktowane jako alternatywne źródło dochodów w stosunku do zajęć pozarolniczych, a obowiązki aktywnych zawodowo mężczyzn
przejmują kobiety. W ten sposób to mężczyźni stanowią siłę uzupełniającą w gospodarstwie rolnym kierowanym przez kobietę. Z badań ankietowych przeprowadzonych
przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Wrzochalska, 2010)
wynika, że tego typu sytuacja dotyka co piąte gospodarstwo w naszym kraju. Praca
kobiety związana z prowadzeniem działalności rolniczej i dochód z niej uzyskany są
niewspółmierne do pracy wniesionej przez kobietę w gospodarstwo rodzinne, w którym
czynnie uczestniczy. Zgodnie z ustaleniami GUS przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r. 2506 zł.
Należy zaznaczyć, że dochód ten nie obejmuje pracy, którą kobieta w swoim gospodarstwie indywidualnym wkłada w prowadzenie domu, wychowanie dzieci i opiekę
nad nimi i osobami starszymi czy podtrzymywanie więzi społecznych. To łączenie ról
mogłoby być efektywniej wykorzystane przez kobiety zatrudnione w rolnictwie, gdyby
prace domowe i opiekuńcze zostały dowartościowane bądź przez włączenie ich wyceny
do dochodu narodowego, bądź do systemu emerytalnego, co w konsekwencji mogłoby
się przełożyć na osiąganie wysokich wskaźników rolno-ekonomicznych, w tym wydajności pracy, świadczących o poziomie intensywności gospodarstwa rolnego.
Integracja Polski z UE nadaje problematyce wydajności pracy szczególną rangę,
która wynika z dwóch zasadniczych przesłanek. Po pierwsze mała wydajność pracy
stanowi podstawową barierę w wejściu na intensywną ścieżkę wzrostu gospodarki, po
drugie to właśnie zmiany w wydajności pracy przesądzać będą w dużej mierze o stopniu zmniejszenia dystansu na poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, jaki dzieli
Polskę od krajów UE i innych krajów wysoko rozwiniętych. Odnosi się to wprawdzie do
całej gospodarki narodowej, szczególnie jednak dotyczy sektora rolnictwa, w którym
wydajność pracy jest znacząco mniejsza niż w pozostałych krajach europejskich
(Michałek i in., 2009; Ziętara, 2000). Zdaniem Ziętary (2000) badanie wydajności pracy
w rolnictwie w aspekcie czynników endo- i egzogenicznych, które ją kształtują, umożliwia ocenę aktualnej sytuacji w rolnictwie również w sferze społecznej, kształtowanej
w głównej mierze przez kobiety. Bowiem od wartości wytworzonych przez danego
pracownika dóbr lub usług zależy poziom osobistego wynagrodzenia czy status życia.
Prawidłowość tę odzwierciedla szczególnie sytuacja polskich kobiet wiejskich zatrudnionych w rolnictwie. Wskaźniki wydajności pracy kobiet i ich udziału w wytwarzaniu
PKB zaprezentowano w tabeli 2. Zestawiono w niej dane dotyczące 28 krajów UE z lat
2011–2013.
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Tabela 2. Produkt krajowy brutto w rolnictwie oraz wydajność pracy kobiet w krajach UE28 (2011–2013)
Table 2. Gross domestic product in agriculture and productivity of women in the EU-28
(2011–2013)
Kraje / Countries PKBR (mln USD) PKBR(k) (mln USD) Wp(k) w rolnictwie (USD . rbh–1)

Austria

6 312

2 159,76

13,54

Belgia

3 867

640,25

21,72

Bułgaria

3 424

758,11

6,00

575

103,49

18,09

Dania
Estonia
Finlandia

4 724
807
6 927

625,02
178,23
1 417,22

23,29
11,25
24,97

Francja

52 224

10 908,47

22,79

Grecja

9 857

3 071,34

7,32

Hiszpania

36 410

6 408,11

15,33

Irlandia
Litwa

3 363
1 673

230,69
481,43

11,40
5,42

Cypr

Luksemburg

171

34,74

17,54

Łotwa
Holandia

1 425
13 092

302,00
3 237,78

6,90
26,71

Niemcy

33 974

8 560,97

21,26

POLSKA

19 102

6 161,75

3,62

Portugalia

4 671

1 513,00

5,84

Czechy

4 501

922,91

10,54

Rumunia

11 388

4 046,81

1,88

Słowacja

3 305

505,02

13,58

Szwecja

8 411

1 399,92

34,58

Węgry

4 895

962,97

8,91

W. Brytania

17 045

3 551,54

20,05

Włochy

40 240

8 844,18

17,46

Chorwacja

3 125

1 123,09

7,04

Słowenia
Malta

1 186
150

379,25
12,75

6,46
19,31

PKBR

– produkt krajowy brutto dla ogółu pracujących w rolnictwie (gross domestic product for
the total number of employed in agriculture)
PKBR(k) – wartość produktu krajowego brutto wytwarzana przez kobiety aktywne zawodowo
w rolnictwie (the gross domestic product generated by the active women working in
agriculture)
Wp(k) – wskaźnik wydajności pracy kobiet aktywnych zawodowo w rolnictwie (rate of labor
productivity of women active in agriculture)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statstycznego GUS, 2013
Source: Own study based on data from Yearbook Statstycznego GUS, 2013
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Z powyższych danych (tab. 2) wynika, że Polska jest znaczącym krajem, jeśli chodzi
o wartość PKB w rolnictwie. Kobiety zatrudnione w rolnictwie wytwarzają dużą część
PKB (6161,75 mln USD), a tym samym odgrywają istotną rolę w kształtowaniu pozycji
ekonomicznej kraju. Sytuuje to polskie kobiety na wysokim poziomie, nie tylko pod
względem osiąganych wyników gospodarczych, ale również społecznym, co oznacza,
że przedsiębiorczość Polek i ich potencjał pozwalają im odnaleźć się w realiach panujących na rynku i czynią ich działania konkurencyjnymi nie tylko w kontekście krajowym, ale przede wszystkim międzynarodowym.
Z danych w tabeli 2 wynika, że Francja zajmuje pierwsze miejsce wśród analizowanych krajów unijnych w globalnej produkcji rolnej, którą generują kobiety – osiąga
wartość tego wskaźnika na poziomie pond 10 mln USD. Francja to kraj wysoko rozwinięty, jedna z potęg gospodarczych nie tylko Europy, ale również świata. Powierzchnia
jej użytków rolnych według GUS (Rocznik Statystyczny RP, 2013, s. 820) dominuje na
tle analizowanych krajów UE, a średnia wielkość gospodarstwa to blisko 50 ha UR.
Z punktu widzenia założonego celu badań najważniejsze znaczenie ma wskaźnik
wydajności pracy świadczący o poziomie rolnictwa oraz pozycji społeczno-gospodarczej kobiet we współczesnej wsi. Francja, a także takie kraje jak Finlandia, Dania
i Holandia osiągają największą wartość tego wskaźnika. Wynika to stąd, że kraje te
uprawiają rolnictwo intensywne, które odznacza się znacznym stopniem chemizacji
oraz mechanizacji produkcji. Wskaźniki te kształtują się dla Francji na poziomie 22,79
(USD . rbh–1), dla Holandii – 26,71 (USD . rbh–1), dla Finlandii – 24,97 (USD . rbh–1), a dla
Dani – 23,29 (USD . rbh–1). Na tle danych dotyczących pozostałych krajów członkowskich UE przedstawionych w tabeli 2 wskaźnik wydajności pracy polskich kobiet wiejskich jest najmniejszy i wynosi 3,62 (USD . rbh–1). Wielkość ta wskazuje jednocześnie na
to, że wydajność pracy w rolnictwie polskich kobiet jest ponad siedmiokrotnie niższa
od wydajności pracy kobiet wiejskich zamieszkujące np. tereny Holandii. Porównanie
z pozostałymi krajami UE-28 prowadzi do negatywnej oceny polskiego rolnictwa pod
względem analizowanego wskaźnika. Jedynie rolnictwo rumuńskie, litewskie i portugalskie charakteryzuje się porównywalną do polskiej wydajnością pracy kobiet aktywnych zawodowo w rolnictwie .

Podsumowanie
Badania makroekonomiczne dotyczące analizy wskaźników rolno-ekonomicznych
decydujących o poziomie intensywności i konkurencyjności rolnictwa, a zarazem
o poziomie wskaźnika wydajności pracy kobiet czynnych zawodowo w rolnictwie,
wskazują na dość znaczne różnice pomiędzy analizowanymi krajami. W Polsce mamy
do czynienia z dużym potencjałem kobiet, które uczestniczą w produkcji rolniczej.
Ich liczba wynosi blisko 800 tys. i jest jedną z największych wśród analizowanych
krajów Unii. Przy takim froncie pracy, jak również odpowiednim poziomie produktu
krajowego brutto wytwarzanego przez polskie kobiety aktywne zawodowo w rolnictwie wskaźnik wydajności ich pracy jest jednym z gorszych na tle innych krajów
UE-28. Różnica pomiędzy wskaźnikiem dla kraju o najwyższej wydajności pracy
a wskaźnikiem dla Polski jest ponad dziewięciokrotna. Jednak pamiętać należy, że
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nie wszystkie doświadczenia przodujących krajów można bezpośrednio przykładać
do sytuacji w Polsce, gdzie rolnictwo kształtowało się w całkiem odmiennych warunkach i jego aktualny poziom ma swoje historyczne uwarunkowania. Nadmierna
liczba kobiet pracujących w rolnictwie polskim stanowi jeden z najistotniejszych
czynników ograniczających tempo przeobrażeń gospodarczych w tym sektorze.
Przyspieszenie pożądanych przemian strukturalnych jest możliwe dzięki intensywnym formom gospodarowania: modernizacji gospodarstw i zastąpieniu starych
maszyn nowymi, rozwojowi nowych technologii przez wysokie nakłady na naukę,
zmniejszeniu liczby osób zatrudnionych przy produkcji rolniczej, a co najważniejsze
podniesieniu wydajności ich pracy. Ponadto aby osiągnąć wysoki wskaźnik produktywności, kobiety powinny uczestniczyć w planowaniu rozwoju sektora rolniczego
na szczeblu regionalnym i terytorialnym. Aby móc to wprowadzić w życie, należy
przeanalizować możliwości i potrzeby kobiet, ocenić ich wydajność oraz wyposażyć
w odpowiednie instrumenty, dzięki którym będą mogły łączyć doświadczenie zawodowe z praktyką rolniczą.
Należy pamiętać również, że efektywność kobiet polskich zatrudnionych w rolnictwie bywa często ograniczona przez okoliczności zewnętrzne, a aktywność w zakresie
innym niż zawodowa, np. rodzinnym czy społecznym, bywa niedoceniana. Jest ona
jednocześnie czynnikiem, który mógłby wpłynąć na wzrost wskaźników ekonomicznych, w szczególności wydajności pracy, co w konsekwencji mogłoby się przełożyć na
realia życia na polskiej wsi.
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Statistical evaluation of agriculture in the Republic
of Belarus at the present stage
Statystyczna ocena rolnictwa w Republice Białoruskiej
na obecnym etapie
Еlena Kolesneva, Natalia Glushakova
Belarusian State Agricultural Academy
Abstract. The article analyzes the dynamics of the basic economic indicators of the agricultural development in the Republic of Belarus at the current stage. Basic legal organizational forms of agricultural organizations were determined. The peculiarities of organization of agricultural production were revealed. Based on the analysis of the current
state, it was conducted a SWOT analysis of agriculture in the Republic of Belarus which
reveals opportunities and perspectives of industry development.
Key words: agriculture • statistical analysis • structure of agricultural production • farm
enterprises
Streszczenie. W artykule analizowana jest dynamika podstawowych wskaźników ekonomicznych rozwoju rolnictwa w Republice Białorusi na obecnym etapie. Określone zostały
główne organizacyjno-prawne formy organizacji rolniczych. Cechy organizacji produkcji rolnej stwierdzono na podstawie analizy aktualnego stanu, została przeprowadzona
analiza SWOT rolnictwa w Republice Białoruś, która otwiera możliwości i perspektywy
rozwoju branży.
Słowa kluczowe: rolnictwo • analiza statystyczna • struktura produkcji rolnej • gospodarstw

Introduction
Rural sector and agriculture take a special place in economy of any country. Its role
involves production of food stuffs and agricultural raw with the use of processes of
natural reproduction. The level of agricultural development largely determines the
level of economic safety of the country. In this context, it is particularly relevant to
study the current industry trends and to conduct analysis of sub-sectors.
Corresponding author – Adres do korespondencji: Belarusian State Agricultural Academy,
e-mail: glushakova.natalia@gmail.com
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The aim of the article
To conduct SWOT-analysis that allows to identify and structure the strengths and
weaknesses of the industry and to assess the resulting opportunities and threats,
based on the statistical analysis of agricultural situation in the Republic of Belarus
during 2011–2015. It has paid a great attention to the issues, related to the analysis
of the current situation, as well as trends and prospects for development of agriculture in the Republic. A scientific approach to the study of agro-industrial complex
of the country was reflected in the works of V.G. Gusakov, A.P. Shpak, etc. (Gusakov
et al. (Eds.), 2015; Gusakov,Shpak, Griboedova, 2015; Kukresh andKazakevich, 2015;
Shpak,Kirienko, Bajgot, Kondratenko, 2015).

Materials and Methods
The materials of National statistical committee of the Republic of Belarus and analytical articles have served as basic data for a research. Within this article the research
of agricultural branch was done with the use of various analysis methods, namely, the
statistical analysis and SWOT analysis.

Results and discussion
In the Republic of Belarus agriculture is a priority branch. Agriculture specific gravity in
gross national product is about 8%. About 9.5% of all employees in economy work here
(Fig. 1).

Fig. 1. Distribution of the employed population according to the kinds of economic activity
(percentage to the total number of employed population)
Source: It is calculated by authors by data of Statisticheskiy ezhegodnik Respubliki Belarus (2015,
Sept.)
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The research showed that countrywide in 2015 to the level of 2005 the growth rate
of agricultural production volumes in all categories of farming amounted to 167.8%,
below that figure in 2014 (Gosudarstvennayaprogramma…, 2016; Fig. 2). In 2015
compared with 2014 there also was a decline in output in agricultural organizations,
including farms.

Fig. 2. Agricultural production in the Republic of Belarus (in comparable prices, in percent
by 2005)
Source: It is calculated by authors by data of Selskoek hozyaystvo Respubliki Belarus. Statisticheskiy sbornik (2015, June)

All this has led to the formulation of the problem and the elaboration of complex of
measures on development of the Belarusian agriculture at the state level. The government
approved the State program of agrarian business development in the Republic Belarus
for 2016–2020 (Gosudarstvennayaprogramma…, 2016b). Actuality and up-to-dateness
of this document, developed by the Ministry of Agriculture and Food of the Republic of
Belarus and National Academy of Sciences of Belarus, is determined by the fact that in
the conditions of changing external and internal factors there are also new challenges
for the economy in general and an agrarian sector in particular. The goals of the government program are to increase the efficiency of agricultural production and marketing
of agricultural products and foodstuffs, making them more competitive, providing the
home market with national agricultural products and food in the required quantities
of appropriate quality on the basis of formation of market managing mechanisms and
agrarian business development. All above, along with the deterioration of the financial
condition and the accumulated organizational and economic problems in the agrarian
sector requires urgent decisions, which have adequately been reflected in the document.
It is important to consolidate the positive trends in the development of agriculture that
were received in the years 2000–2013 (Gosudarstvennayaprogramma…, 2016a).
Belarus is almost self-sufficient in food supplies: import is less than 10% of the
total consumption. Specific gravity of agricultural production and food staffs in the
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volume of foreign trade in goods of the Republic of Belarus is showed in figure 3. It is
obvious that from 2009 volume of export of agricultural production and food stuffs
not only overshoots import but also over two last years increases constantly, having
achieved 15.5% (Selskoekhozyaystvo…, 2015, p. 95–96).

Fig. 3. Specific gravity of agricultural production and food stuffs in the volume of foreign
trade in goods of the Republic of Belarus
Source: It is calculated by authors by data of Selskoek hozyaystvo Respubliki Belarus. Statisticheskiy sbornik (2015, June)

1% of world exports of milk, 11% – butter, 5.7% – cheese are accounted for the country. Together with Australia, New Zealand, Brazil and Argentina, Belarus is the biggest
exporter of dairy production to the world market. Milk production per capita in Belarus
(information about production in European Union and in the world in 2013) is 2.2 times
higher than in the countries of European Union, and 6.6 times higher than in the world
in the whole, meat – in according 1.4 and 2.9 times, grain –1.2 and 2 times higher.
The republic takes the first place in the world on potatoes production per capita
and is itemized among the basic manufactures of this kind of vegetable production.
Besides, 25.7% of world flax plantings are concentrated in the country. Belarus is in the
top ten among 26 leading producers of flax fiber.
Area of farm lands in the republic is 8.63 million ha, that is on 265 thousand ha less
in comparison with the year 2011. One of the reasons is that because of the growth of
crop yield and, consequently, improvement of food stuffs supply, some unproductive
plots of area were taken out for more effective use in forestry.
From the total agricultural lands 7.5 million ha or 86.94% are in use of agricultural
organizations. 153.9 thousand ha (1.8%) are used by peasant farms. 842 thousand ha
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(9.8%) are owned by citizens and used for horticulture/gardening and for private part-time farms management. Area of lands, used directly by population (including plots
under houses, lands of private part-time farms, lands for dacha cooperatives) from
2011 to 2015 has decreased from 924.3 thousand ha to 842 thousand ha. The main
reasons are alternation of generations in country side, moving of youth to cities, fall of
interest to dacha horticulture.
The prevailing organizational-legal forms in the organization of agricultural
production are joint-stock companies (37.9%), unitary organizations (24.1%), agricultural production cooperatives (21.9%) and others. As on the beginning of 2015 1454
agricultural organizations, 2953 peasant farms, about 1100 private part-timer farms
functioned in the republic (Gosudarstvennayaprogramma…, 2016b, p. 47). The total
land area in the farm sector between 1995 and 2015 has expanded to 124 thousand
hectares or 3 times. Currently one farm has, on average, about 75 ha of land, including
farming lands –65 ha, arable lands – 47 ha (Razvitie…).
Allocation of agricultural enterprises according to the forms of property is reflected at table 1.
Table 1. Allocation of agricultural organizations in the Republic of Belarus according to
the forms of property (in percentage from total number)
Agricultural organizations according to
the forms of property

2011

2012

2013

2014

2015

24.6

23.7

22.0

19.3

18.9

1.7
22.9
74.2

1.7
22.0
74.8

2.0
20.0
75.6

2.0
17.3
78.4

2.1
16.8
78.4

Organizations with state
property share 1

12.7

24.1

26.7

30.1

35.5

Organizations with
foreign property share

2.6

3.1

3.5

4.1

4.4

1.2

1.5

2.4

2.3

2.7

State property
Including

Republican
Municipal

Private property

From it mixed
Foreign property

Year

Source: It is calculated by authors by data of Selskoek hozyaystvo Respubliki Belarus. Statisticheskiy sbornik (2015, June)

It is necessary to mention that there are some peculiarities of national legislation
in Belarus, related to land use and, in particular, to use of agricultural lands: agricultural lands can’t be sold, and it is impossible to change mission of a land plot to
another one (for example, for forest plantations, populated places, industry) without
a special approval. Private farmers can cultivate till 100 ha of land, and members of
their families or partners can inherit this land in order to use it in further with agricultural purpose, and plots with area more than 100 ha are leased from the state on
a long-term leasehold basis. Foreign enterprises use land only on lease.
Large commodity agricultural enterprises take the basic place in production of
agricultural products (Fig. 4).
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Fig. 4. Structure of agricultural production according to the nature of household (in current prices, in percentage to the end result)
Source: It is calculated by authors by data of Selskoek hozyaystvo Respubliki Belarus. Statisticheskiy sbornik (2015, June)

At present farms with agricultural lands area of about 3000 ha (62%) prevail in
the republic. Farms with agricultural lands area from 3000 to 6000 ha amount to 33%,
and large enterprises – about 5%. Taking into consideration tendencies of last years
to farms extension; it is possible to suppose that the main share of farms will have
agricultural lands area from 3000 to 6000 ha.
In structure of agricultural production at 2015 animal production prevails – over
54.2%, plant production accounts for 45.8%, except that both branches pass through
the stage of reconstruction, new technologies adoption and investment assets attracting (Shpak et al., p. 21–24; Fig. 5).

Fig. 5. Production structure of agriculture(%)
Source: It is calculated by authors by data of Selskoek hozyaystvo Respubliki Belarus. Statisticheskiy sbornik (2015, June)

PDGR – PSAH

Statistical evaluation of agriculture in the Republic of Belarus at the present stage

75

In plant growing grain, grain legumes, and forage crops prevail (Fig. 6).

Fig. 6. Structure of planted acreage of agricultural crops in Belarus in 2015(%)
Source: It is calculated by authors by data of Selskoek hozyaystvo Respubliki Belarus. Statisticheskiy sbornik (2015, June)

Taking into account structural developments and orientation to renewable power
sources volumes of grain legumes and oil crops cultivation are extended in the republic. Potatoes and flax take a special place. The main vegetable crops are carrot, beet,
and cabbage. In animal husbandry for meat and milk production basically cattle is
grown, as well as pigs and poultry (Selskoekhozyaystvo…, 2015, p. 28).
Chernobyl accident has influenced greatly on development of Belarusian agriculture.Economic damage of a state is evaluated at 235 billion USD that is equal to 32
national budgets in 1986. In total 23% of territory of Belarus was polluted in comparison with 7% in the Ukraine and 1.5% in the European part of Russia. As of January 1,
2016 on the territory of Belarus in zone of radioactive pollution 2371 settlements were
located, as well as 28 cities and urban type settlements where 12% of population lives
(Statisticheskiye zhegodnik…, 2015, p. 318).
Agriculture of Belarus is one of the most subsidized branches by the state. The
funds are directed to enterprises’ support, their re-equipment. At present one of the
key moments of agrarian complex development is extension of the network of large
regional agro-industrial holding companies that are oriented to export activity. 10
holding companies function in the field of agro-industrial production.
Domestic needs are met by means of smaller market participants and farm enterprises. Total area of lands in farm sector from 1995 to 2013 has increased in 2.7 times.
At present one farm on an average accounts for 67.8 ha of land, which includes 59.6 ha
of arable lands and 43.4 ha of plough lands.
In 2014 farm enterprises produced about 2% of agricultural production, including
2% of grain, 3% of fruit and berries, 5% of potatoes, more than 15% of vegetables. From
1995 to 2014 specific gravity of farm enterprises among the organizations engaged in
agricultural activity, in potato production has increased from 3.4 to 22.1%, vegetables
– from 2.6 to 46.6% accordingly.
In animal farm enterprises in 2014 there have been significant towards the development of cattle husbandry and poultry breeding. As of January 1, 2015 in farm enter-
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prises 13.6 thousand of heads of cattle, 12.8 thousand of sheep and goats, and 121
thousand of poultry were bred. Pig population became less on 8.4% to the previous
year and accounted for 25 thousand of heads. Production of milk to the previous year
has increased on 4%, sales of cattle and poultry in live weight on 9.9% (Statistic heskiyezhegodnik…, 2015, p. 308–326).
It is established that one of the most popular and effective methods is the SWOTanalysis of Strength, Weakness, favourable opportunities and Threats which was first
introduced by K. Andrews in 1963. The conducted researches of the current state of
agriculture in the Republic of Belarus allow us to generalize the received results on the
basis of the SWOT-analysis method (Table 2).
Table 2. SWOT analysis of agriculture in the Republic of Belarus
Strengths

Weaknesses

• The availability of sufficient agricultural
lands
• The presence of state programs of
development and support of agriculture,
a clear system of monitoring their
implementation
• A high proportion of large-scale
agricultural enterprises
• A high level of provision of the population
with food (a high level of agricultural
production per capita)
• The high share of industry in export and
GDP of the country
• Specialization on cultivation of
agricultural crops: forage crops, grain,
potatoes, flax
• Significant export potential of agriculture

• The dependence on weather
conditions
• The presence of a zone of risk farming
in the northern regions of the
Republic
• Low diversification of the markets
• A reduction in profitability of
agricultural production
• Reducing of a net profit during the
current year
• Financial instability, lack of working
capital
• Insufficient level of use of methods of
modern marketing
• Insufficient development of insurance
system of risks in agricultural industry

Opportunities

Threats

• Production increase due to effective use of
means of production
• A possibility of production intensification
due to the use of the modern equipment
• The increase in production volume in
agriculture
• Growth of specific weight of agricultural
production in volume of foreign trade of
the Republic of Belarus
• The increase in number and share of
farms in the total amount of agricultural
products production

• A development of the competition in
the world food market
• A development of protectionism
tendency on the export markets
• A world price-cutting on food and
agricultural raw materials
• The part of the territory of Belarus
has been polluted as a result of the
accident on the Chernobyl nuclear
power station
• Epidemics of various diseases, both
plants and animal
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Table 2. cd.
Strengths

Weaknesses

• The development and widespread
• Price discrepancies on the
adoption of organic farming and
manufactured agricultural and
biotechnologies in agriculture
industrial products
• An improvement of functioning conditions
in agrarian business
• Further development of farm tourism

Source: The matrix developed by the authors

Conclusions
The conducted statistical analysis of the current state of agriculture in the Republic
of Belarus and SWOT-analysis showed that further development of agriculture must
be directed to the development of all organizational-legal forms of economic management, creation equal economic conditions for them, protection of national commodity
producers and maintenance of necessary food safety of a state, and also support of
production of competitive products and making agriculture oriented to export.
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Zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich
w województwie podlaskim
Differentiation of functional rural areas in the Podlaskie
Voivodeship
Sławomir Roj-Rojewski, Przemysław Michał Grochowski
Politechnika Białostocka
Streszczenie. Celem pracy jest klasyfikacja obszarów wiejskich na poziomie gmin w województwie podlaskim pod względem dominujących funkcji na tle uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych. W badaniach wykorzystano wybrane cechy diagnostyczne, które oparto na ogólnie dostępnych danych statystycznych, głównie z roku 2010,
uzupełnionych informacjami z roku 2002 i 2005. Zastosowanie metody Warda pozwoliło
na wyodrębnienie wśród badanych gmin sześciu w miarę jednorodnych klas funkcjonalnych. W wyniku analizy stwierdzono, że obszary wiejskie województwa podlaskiego charakteryzują się znacznym udziałem funkcji rolniczej, która zdecydowanie dominuje na
ponad 50% jego powierzchni. Są to w większości obszary problemowe rolnictwa, o niskiej
jakości przestrzeni rolniczej i negatywnych tendencjach demograficznych. Mimo wspierania wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach wiejskich udział funkcji pozarolniczych jest
tu wciąż znacznie niższy niż w innych rejonach kraju. Funkcje te wyraźnie zaznaczają się
zaledwie na 29% powierzchni województwa.
Słowa kluczowe: obszar wiejski, funkcje obszarów wiejskich, klasyfikacja funkcjonalna
Abstract. The aim of the work is to classify of rural areas at the level of communes in
the Podlaskie Voivodeship in terms of the dominant functions on the background of
natural and socio-economic conditions. The study used selected diagnostic features,
which are based on publicly available statistical data mainly from 2010, supplemented
with information from 2002 and 2005. Applying the Ward’s method allowed to distinguish among the communes 6 relatively homogeneous functional classes. It was
found that rural areas in the Podlaskie Voivodeship characterized by a high proportion of agricultural function, which decidedly dominates on over 50% of its area. These
are mostly the problem areas in agriculture, with low quality agricultural space and
negative demographic trends. Despite the support of multifunctional development of
rural areas the proportion of non-agricultural functions is still much lower than in
Adres do korespondencji – Corresponding author: Dr inż. Sławomir Roj-Rojewski, Katedra
Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika
Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok; e-mail: s.roj@pb.edu.pl
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other parts of the country. These functions are clearly noticeable only on 29% of the
Voivodeship area.
Key words: rural area, functions of rural areas, functional classification

Wstęp
Funkcja rolnicza przez wiele wieków zdecydowanie dominowała na przeważającej
części obszarów wiejskich Polski. Bardzo często uzupełniała ją jedynie funkcja leśna.
Sytuacja zmieniła się dopiero w ostatnich dekadach, kiedy zaczęły rozwijać się tu coraz
prężniej nowe funkcje, takie jak usługi, turystyka czy przemysł. Mimo nasilającego się
procesu dezagraryzacji wsi wciąż znaczna część terenów wiejskich naszego kraju ma
charakter wyłącznie rolniczy (Kłodziński, 2010). Coraz bardziej podkreśla się konieczność wielofunkcyjnego rozwoju tego typu obszarów, dlatego istotne jest dokładne
i prawidłowe rozpoznanie ich struktury funkcjonalnej (Bański, 2007; Bański i Stola,
2002).
Klasyfikacje pod względem funkcjonalnym obszarów wiejskich dla całego kraju
zostały sporządzone przez Bańskiego i Stolę (Bański, 2009; Bański i Stola, 2002; Stola,
1987; Stola, 1993), a w ostatnim okresie także przez Rosnera i Stanny (Rosner i Stanny,
2014). Bański i Stola zastosowali metodę modelową, w której dopasowywali znormalizowane wskaźniki dla danej gminy do wcześniej zdefiniowanych typów funkcjonalnych.
Z kolei Rosner i Stanny do klasyfikacji wykorzystali niehierarchiczną analizę statystyczną opartą na metodzie optymalizacji grupowania chmur dynamicznych Didaya.
Inni badacze w przeprowadzonych przez siebie klasyfikacjach dotyczących mniejszych
obszarów z powodzeniem stosowali także statystyczną metodę aglomeracji, która jest
w stanie precyzyjnie rozpoznać zależności w strukturze pomiędzy elementami badanej
zbiorowości (Dzienia i Pużyński, 2009; Salamon, 2007).
Praca ma na celu klasyfikację obszarów wiejskich w województwie podlaskim na
poziomie gmin według kryterium dominujących funkcji z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych przy wykorzystaniu metody aglomeracji Warda oraz wskazanie kierunku ich dalszego rozwoju.

Materiał i metody
W przeprowadzonej klasyfikacji funkcjonalnej obszarów wiejskich województwa
podlaskiego wzięto pod uwagę gminy wiejskie oraz obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich. W tego typu klasyfikacjach szczególnie istotny jest dobór wskaźników
diagnostycznych. Przy doborze tych parametrów kierowano się wcześniejszymi
pracami analizującymi funkcje na obszarach wiejskich (Bański, 2009; Bański i Stola,
2002; Dzienia i Pużyński, 2009; Salamon, 2007; Stola, 1987; Stola, 1993), znajomością specyfiki badanego obszaru, a także dostępnością danych dla wszystkich gmin.
W pracy skupiono się głównie na funkcjach związanych z gospodarką, pomijając trudne
do oszacowania pod względem statystycznym funkcje przyrodnicze i kulturowe, które
przedstawiono ogólnie dla całego województwa jedynie w formie opisowej.

PDGR – PSAH

Zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich w województwie podlaskim

81

Do analizy przyjęto 10 cech diagnostycznych:
– C1 – udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej gminy (%) w 2005 r.,
– C2 – liczbę pracujących w rolnictwie na 100 ha użytków rolnych – Powszechny Spis
Rolny [PSR] 2002 r.,
– C3 – udział gospodarstw rolnych produkujących głównie na rynek w ogólnej liczbie
gospodarstw (%) – PSR 2002 r.,
– C4 – udział gospodarstw rolnych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą
w ogólnej liczbie gospodarstw (%) – PSR 2002 r.,
– C5 – lesistość (%) – 2010 r.,
– C6 – liczbę miejsc noclegowych w obiektach zakwaterowania zbiorowego przypadającą na 1 km2 powierzchni gminy w 2010 r.,
– C7 – liczbę udzielonych noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania na
1 tys. mieszkańców w 2010 r.,
– C8 – liczbę podmiotów REGON na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym
w 2010 r.,
– C9 – liczbę podmiotów REGON w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie na
10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2010 r.,
– C10 – liczbę budynków mieszkalnych przypadających na 1 km2 powierzchni gminy
w 2010 r.
Podstawowym źródłem danych statystycznych dla większości cech diagnostycznych była internetowa Baza Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego
(Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych [GUS, BDL], 2014). Wyjątek
stanowił parametr C2 – zatrudnienie w rolnictwie w przeliczeniu na 100 ha użytków
rolnych, do którego dane pozyskano z opracowań drukowanych GUS (Abako i in.,
2003).
Najwięcej cech diagnostycznych (C1, C2, C3, C4) przyjęto dla zobrazowania funkcji rolniczej, która – zgodnie z wynikami wcześniejszych klasyfikacji oraz własnymi
obserwacjami autora – jest szczególnie nasilona na badanym obszarze. Funkcję turystyczną opisują dwie cechy diagnostyczne (C6, C7). Po jednej cesze przyjęto w przypadku charakterystyki funkcji takich, jak: leśnictwo (C5), przemysł i budownictwo
(C9) oraz mieszkalnictwo (C10). Cecha 8 (liczba podmiotów REGON na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym) obrazuje ogólny rozwój przedsiębiorczości na danym
obszarze, który przeważnie związany jest z nasileniem funkcji pozarolniczych. Należy
zaznaczyć, że przyjęte cechy diagnostyczne nie są doskonałe i pozwalają na jedynie
przybliżoną charakterystykę określonych funkcji, na które składa się wiele różnych
aspektów. Szczególnie dotyczy to liczby podmiotów REGON na 10 tys. mieszkańców
(C8 i C9), która ze względu na zatrudnianie przez podmioty bardzo zróżnicowanej
liczby pracowników ma dosyć ograniczone zastosowanie.
Klasyfikację funkcjonalną obszarów wiejskich wykonano przy użyciu metody
Warda, która jest jedną z aglomeracyjnych metod grupowania. W tym celu wykorzystano pakiet statystyczny STATISTICA 10. Na podstawie średnich arytmetycznych
i odchyleń standardowych obliczonych dla każdej grupy i całej zbiorowości określono
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dominujące funkcje w poszczególnych grupach, dzięki czemu przyporządkowano je do
różnych klas funkcjonalnych.

Wyniki i dyskusja
Województwo podlaskie wchodzi w skład Zielonych Płuc Polski – unikatowych przyrodniczo terenów położonych w północno-wschodniej części kraju. Prawie jedna
trzecia powierzchni tego obszaru objęta jest prawną ochroną, co stwarza szczególnie
korzystne warunki do rozwoju turystyki przyrodniczej. Obszar ten odznacza się wysoką
lesistością, zróżnicowaną rzeźbą terenu i jednocześnie dosyć ubogą siecią hydrograficzną. Przydatność terenów województwa do produkcji rolniczej jest jednak najniższa
w kraju, o czym świadczy wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (55,0
pkt przy średniej w kraju 66,6 pkt; Stuczyński, Budzyńska, Gawrysiak, Zaliwski, 2000).
Wynika to głównie ze słabej jakości i przydatności rolniczej gleb oraz mało korzystnych warunków klimatycznych.
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa
podlaskiego od lat należy do najniższych w kraju (Stanny, 2009). Duży wpływ na to mają
uwarunkowania historyczne, gdyż wieloletnie rządy rosyjskich zaborców nie sprzyjały
tak intensywnemu rozwojowi wsi i rolnictwa oraz całej gospodarki, jaki miał miejsce
na zachodzie Polski (Knapik i Kowalska, 2014). Dodatkowo zaznaczają się poważne
problemy demograficzne, polegające na wyludnianiu się tych terenów i wyraźnym
starzeniu się społeczeństwa. Przemysł jest tu słabiej rozwinięty niż w innych regionach kraju, co przekłada się na trudności na rynku pracy, większe bezrobocie i niższe
dochody pracowników. Poważny problem stanowi też niedostateczna dostępność
komunikacyjna, objawiająca się niską na tle kraju jakością dróg, brakiem autostrad czy
lotniska regionalnego. Atrakcyjność inwestycyjna należy do najniższych wśród województw (Próchnicka i Fiłończuk, 2014).
Klasyfikację obszarów wiejskich przeprowadzono przy użyciu metody Warda,
która pozwoliła na uzyskanie sieci powiązań między badanymi gminami w postaci
drzewa (ryc. 1). Dzięki temu wyróżniono sześć w miarę homogenicznych grup badanej zbiorowości obejmującej 105 gmin, które wyraźnie odróżniają się od siebie pod
względem wybranych cech diagnostycznych (tab. 1, 2). Wśród nich znalazły się aż trzy
klasy związane z rolnictwem (rolnictwo i funkcje pozarolnicze, rolnictwo towarowe,
rolnictwo mieszane), dwie z turystyką i wypoczynkiem (turystyka i wypoczynek oraz
leśnictwo, turystyka i wypoczynek z udziałem funkcji pozarolniczych) oraz jedna klasa
bez wyraźnej dominacji którejkolwiek z funkcji (funkcje mieszane).
Do klasy 1 (turystyka i wypoczynek oraz leśnictwo) zakwalifikowano tylko dwie
gminy – Białowieżę i Płaską, wyraźnie odróżniające się od reszty gmin pod względem
parametrów określających funkcję turystyczno-wypoczynkową i leśną. Wskazują na to
najwyższe w całej badanej zbiorowości wartości cech C7, C6 i C5. Dodatkowo także
cecha C8 osiąga największą wartość, co związane jest z działalnością na tym terenie
dużej liczby podmiotów gospodarczych związanych głównie z turystyką. Jednocześnie
wszystkie parametry opisujące funkcję rolniczą (C1–C4) uzyskują tu najniższy poziom.
Świadczy to o bardzo niewielkim udziale rolnictwa w funkcjonowaniu tych terenów.
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Ryc. 1. Dendrogram wykonany metodą Warda
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, BDL (2014)
Source: Own elaboration based on GUS, BDL (2014)
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Liczba budynków mieszkalnych
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Liczba miejsc noclegowych
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powierzchni gminy
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accommodation establishments per 1
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Białowieża, Płaska

Śniadowo, Narew, Puńsk, Wizna, Narewka,
Bielsk Podlaski, Augustów, Szepietowo,
Trzcianne, Kolno, Sejny, Kuźnica

Jasionówka, Szumowo, Rutki, Krypno,
Sokoły, Turośl, Kleszczele, Wysokie
Mazowieckie, Nowe Piekuty, Suraż,
Zambrów, Czyżew-Osada, Turośń Kościelna,
Hajnówka, Orla, Zabłudów, Gródek,
Wasilków, Supraśl, Juchnowiec Kościelny,
Łomża, Dobrzyniewo Duże

Zawady, Dąbrowa Białostocka, Korycin,
Nowy Dwór, Sidra, Suchowola, Brańsk,
Grabowo, Stawiski, Jedwabne, Przytuły,
Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk,
Ciechanowiec, Kobylin-Borzymy, Bargłów
Kościelny, Lipsk, Grajewo, Radziłów,
Szczuczyn, Wąsocz, Goniądz, Jaświły,
Knyszyn, Mońki

2

3

4

Gminy
Communes

1

Klasa
Class

12,1
1,6

10,8

3,0

71,8

10,8

17,8

2,1

16,5
63,5

11,2

6,4

1,7
64,8

7,4

C2

8,1*

C1

7,2

77,6

24,4

50,2

22,8

63,0

11,1

11,2

C3

3,6

8,6

19,7

18,1

85,7

28,9

17,2

14,9

25,2

3,5

84,8

C5

69,6

11,7

78,7

19,1

41,8

C4

0,03

0,01

0,08

0,04

0,20

0,28

1,15

2,56

C6

C7

C8

48,3

12,4

137,1

67,4

527,0

220,7

1037,8

79,6

127,4
58,6

733,1

83,3

443,9

5880,8

19775 1494,4

Tabela 2. Wskaźniki przyporządkowania gmin do wyróżnionych klas funkcjonalnych obszarów wiejskich
Table 2. Ratios of commune allocation to the distinguished functional classes of rural areas

31,1

118,2

62,9

296,1

44,9

182,2

37,8

191,5

C9

1,5

7,2

3,7

10,7

2,1

7,9

1,4

3,7

C10

86
Sławomir Roj-Rojewski, Przemysław Michał Grochowski

PDGR – PSAH

Choroszcz, Tykocin, Dubicze Cerkiewne,
Piątnica, Mielnik, Nowinka, Rajgród, Giby,
Suwałki, Szypliszki

6

11,2
2,6

17,5

2,1

63,4

10,8

20,3

2,9

13,6

50,5

11,1

63,5

57,6

22,1

59,8

17,3

47,9

19,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, BDL (2014)
Source: Own elaboration based on GUS, BDL (2014)

* – średnia arytmetyczna w liczniku, odchylenie standardowe w mianowniku
* – mean in numerator, standard deviation in denominator

Razem
All

Czarna Białostocka, Łapy, Michałowo,
Poświętne, Janów, Krynki, Sokółka,
Szudziałowo, Boćki, Rudka, Wyszki,
Czeremcha, Czyże, Mały Płock, Miastkowo,
Nowogród, Zbójna, Milejczyce, NurzecStacja, Perlejewo, Siemiatycze, Klukowo,
Kulesze Kościelne, Kołaki Kościelne,
Sztabin, Krasnopol, Bakałarzewo, Filipów,
Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Wiżajny, RutkaTartak

5

13,4

76,4

11,9

70,1

9,6

76,8

0,20
0,52

17,7

0,76

1,05

0,16

0,04

28,2

22,3

39,3

15,3

28,6

3,2

2935,8

735,7

2093,8

3065,4

15,5

264,1

774,7

354,0

990,6

53,3

700,5

105,6

195,7

233,5

283,3

42,4

168,5

7,8

3,1

8,2

4,3

7,6

2,6
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W klasie 2 (funkcje mieszane) nie stwierdzono dominującej jednej lub kilku funkcji. Do klasy zaliczono 12 gmin, dla których wartości średnie większości cech diagnostycznych są zbliżone do średnich dla całego województwa. Gminy te nie są ukierunkowane w żaden sposób na konkretną funkcję. Obok funkcji rolniczych występują tu
funkcje pozarolnicze związane z turystyką, przemysłem i budownictwem, leśnictwem
oraz mieszkalnictwem.
Klasa 3 (rolnictwo i funkcje pozarolnicze) obejmuje 23 gminy o przeciętnym poziomie cech C1–C4 związanych z funkcją rolniczą. Wartości te są zbliżone do średnich dla
klasy 2, ale w odróżnieniu od niej, zaznacza się tu wyraźnie wyższa liczba podmiotów
gospodarczych ogółem (C8) oraz związanych z przemysłem i budownictwem (C9),
a także najwyższa liczba budynków mieszkalnych na 1 km2 powierzchni w województwie (C10). Funkcje pozarolnicze, z wyjątkiem turystyki i wypoczynku oraz leśnictwa,
są więc tu mocno zaznaczone.
Klasa 4 (rolnictwo towarowe) to jedna z większych grup, obejmująca 26 gmin.
Zdecydowanie przeważa tu funkcja rolnicza, gdyż średnie cech C1–C4 osiągają najwyższe wartości w województwie. Wysoka wartość parametru C3 świadczy o towarowości
produkcji rolnej. Obszary wiejskie w tej klasie są praktycznie monofunkcyjne, ponieważ pozostałe cechy uzyskały bardzo niskie lub najniższe wartości.
Klasa 5 (rolnictwo mieszane) to najliczniejsza grupa, obejmująca 33 gminy,
w której przeważa funkcja rolnicza. Wartości cech odpowiadających funkcji rolniczej
(C1–C4) i leśnej (C5) są zbliżone do średnich dla klasy 2 (funkcja mieszana) i dla całego
województwa. W grupie tej występuje zarówno rolnictwo towarowe, jak i nietowarowe.
Pozostałe funkcje zaznaczają się tu znacznie słabiej, a szczególnie dotyczy to turystyki
i wypoczynku (C6–C7).
Do klasy 6 (turystyka i wypoczynek z udziałem funkcji pozarolniczych) zaliczono
10 gmin o słabo zaznaczonej funkcji rolniczej (jedne z najniższych wartości C1–C4)
i wyraźnej dominacji funkcji turystyczno-wypoczynkowej (C6–C7). Dodatkowo zaznacza się tu wysoki udział funkcji pozarolniczych – znaczna lesistość (C5) oraz duża
liczba podmiotów gospodarczych (C8–C9).
Największą powierzchnię w województwie podlaskim zajmują gminy cechujące się
rolnictwem mieszanym (ryc. 2). Klasa ta zajmuje łącznie 28% obszaru województwa.
Nieco mniejszy udział mają gminy nastawione na rolnictwo towarowe (23%) oraz
rolnictwo i funkcje pozarolnicze (20%). Prawie trzy czwarte województwa stanowią
więc tereny typowo rolnicze. Pozostały obszar to głównie gminy o funkcjach mieszanych (15%) oraz ukierunkowane na turystykę i wypoczynek z udziałem funkcji pozarolniczych (11%). Bardzo małą powierzchnię zajmują natomiast gminy utrzymujące
się wyłącznie z turystyki i leśnictwa (3%).
Analizując przyporządkowanie gmin do poszczególnych klas, można zauważyć spore różnice w stosunku do wyników klasyfikacji wykonanych wcześniej przez
innych badaczy metodą modelową (Bański, 2009; Bański i Stola, 2002; Stola, 1987;
Stola, 1993). W stosunku do najbardziej szczegółowej analizy opartej na danych z roku
2000 (Bański i Stola, 2002) jedynie 8 ze 105 gmin cechowało się identycznymi funkcjami. Jest to spowodowane nieco innym zestawem przyjętych cech diagnostycznych
oraz przede wszystkim inną metodologią. W klasyfikacji z 2000 r. ustalono aż 10 klas,
przy 6 klasach w badaniach własnych. Pewne znaczenie, choć niedecydujące, miała
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Ryc. 2. Klasy funkcjonalne obszarów wiejskich województwa podlaskiego
Fig. 2. Functional categories of rural areas in of the Podlaskie Voivodeship
Źródło: Opracowanie własne
Source: Own elaboration
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też różnica czasowa analiz wynosząca 10 lat. Obecne wyniki wykazują większe podobieństwo do wyników klasyfikacji opartej na niehierarchicznej analizie statystycznej
danych z roku 2010 (Rosner i Stanny, 2014), szczególnie w przypadku klasy rolnictwo
tradycyjne. Mimo pewnych różnic w każdej z opisanych wcześniej klasyfikacji zaznacza się jednak wyraźna dominacja rolnictwa na obszarze województwa podlaskiego,
głównie o charakterze nietowarowym. Zauważalny jest też stopniowy, choć wciąż
niezbyt duży w porównaniu z pozostałymi regionami kraju, wzrost znaczenia funkcji
pozarolniczych.

Podsumowanie
Wykonana analiza funkcjonalna obszarów wiejskich województwa podlaskiego wskazuje na znaczny udział funkcji rolniczej, która zdecydowanie dominuje na ponad 50%
jego powierzchni, a na kolejnych 20% odgrywa istotną rolę. Duża część badanych terenów to obszary problemowe rolnictwa, o niskiej jakości przestrzeni rolniczej, wysokim
stopniu rozdrobnienia gospodarstw, silnie wyludniające się. Tak pokaźny udział obszarów monofunkcyjnych może niepokoić, gdyż są one najbardziej narażone na załamania koniunktury gospodarczej, co nabiera szczególnego znaczenia w okresie kryzysu.
Przyczynia się to do pogłębiania i tak trudnej sytuacji demograficzno-gospodarczej
tych terenów. Powinno się na nich w większym niż dotąd stopniu promować różne
formy działalności pozarolniczej, takie jak usługi, handel czy turystyka i rekreacja, co
uchroniłoby przed bezrobociem miejscową ludność i przyczyniłoby się do większego
wzrostu gospodarczego tych terenów. Obecnie funkcje pozarolnicze wyraźnie zaznaczają się jedynie na 29% powierzchni województwa.
Region ma szczególnie duży potencjał, by rozwinąć turystykę przyrodniczą (cztery
parki narodowe), lecz nie jest on w należyty sposób wykorzystywany. Jedynie dwie
gminy (Płaska i Białowieża) cechują się wysokim nasileniem funkcji turystycznej.
Specyfiką tego obszaru jest też tradycyjnie słabo zaznaczona obecność przemysłu.
W tej branży zdecydowanie dominuje przemysł spożywczy, a szczególnie przetwórstwo mleka. Podlaskie jest prawdziwym zagłębiem mleczarskim i kierunek ten powinien być dalej utrzymywany. Nadzieję na bardziej dynamiczny rozwój regionu należy
także pokładać w promowaniu technologii odnawialnych źródeł energii, w tym głównie biogazowni, fotowoltaiki i wiatraków, a także w srebrnej gospodarce, czyli usługach
skierowanych do ludzi starszych.
Rolnictwo na długo pozostanie najważniejszą działalnością na obszarach wiejskich Podlasia ze względu na występujące tu przyrodnicze i społeczno-gospodarcze
uwarunkowania. Szansą dla tych obszarów jest wspieranie wielofunkcyjności rolnictwa, co powinno objawiać się wzrostem znaczenia jego funkcji pozaprodukcyjnych,
czyli nierynkowych (Kołodziejczak, 2010; Wilkin, 2008).
W województwie podlaskim zaznacza się wyraźnie słabszy rozwój rolnictwa towarowego w porównaniu z innymi regionami kraju. Ze względu na stosunkowo niski
poziom intensyfikacji rolnictwa i niewielkie zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego obszar ten stanowi dobrą podstawę do rozwoju coraz bardziej wspieranego przez
Unię Europejską rolnictwa ekologicznego (Pohl, 2009). W wielu przypadkach dosko-
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nałym jego uzupełnieniem jest agroturystka, która nie rozwinęła się tu tak silnie, jak
pozwalają możliwości tych obszarów.
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Wiejskie gospodarstwa domowe w porównaniu z innymi
typami gospodarstw domowych
Farm households in comparison with the other type
of households
Stanisław Urban
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania
Streszczenie. Gospodarstwa domowe są specyficznymi podmiotami gospodarczymi
o podstawowym znaczeniu gospodarczym i społecznym. Realizują one wiele funkcji, z których najbardziej znanymi są produkcyjna i konsumpcyjna. Gospodarstwa domowe można
różnie klasyfikować. Dużą, charakterystyczną, grupę stanowią gospodarstwa domowe rolników, które wyróżnia spośród innych związek z gospodarstwami rolnymi. Statystycznie
gospodarstwa domowe rolników mają największą liczbę członków spośród wszystkich typów gospodarstw. Średni dochód jednego gospodarstwa rolniczego jest stosunkowo niski,
chociaż w latach 2001–2014 wyraźnie wzrósł. W tym okresie wartość dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwach rolniczych była niższa niż w gospodarstwach
wszystkich innych typów. Również wartość wydatków gospodarstw domowych rolników
była niska, zwłaszcza w przeliczeniu na jedną osobę. Gospodarstwa rolników wyróżniały
się prowadzeniem oszczędnej gospodarki, co potwierdzają najniższe wydatki w stosunku
do osiąganych dochodów. Gospodarstwa domowe zlokalizowane na wsi, w tym zwłaszcza
należące do rolników, były częściej dotknięte ubóstwem aniżeli gospodarstwa innych grup
społeczno-zawodowych. Sytuacja ta powinna być uwzględniania w polityce rolnej i społecznej państwa oraz samorządu wiejskiego.
Słowa kluczowe: budżet, dochody, gospodarstwo domowe, rolnik, wydatki
Abstract. Households are the unique economic subjects with the basic economic social
meaning. They realize many functions, among which the most known are productive and
consumer ones. Households may be classified in different ways. Farm households are
a big group with the unique specificity and the connection with agricultural holdings,
which differentiate them from the others. Farm households consist of the largest number of members. An income for one farm is relatively low, although in years 2001–2014
increased distinctly. However, the value of farm income was the lowest. Furthermore,
the value of farmers spending was low, particularly expressed per one person. Holdings
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of farmers distinguished from each other by being economical with their funds, which
indicates the lowest share of their expenditure in achieving income. Farm households located in rural areas, in this particularly that belonged to farmers were more often affected than the ones which were owned by the other socio-occupational groups. The socio
and agricultural politicians as well as local government should take into consideration
problems discussed.
Key words: budget, income, household, farmer, expenditure

Wstęp
Gospodarstwa domowe są specyficznym rodzajem podmiotów gospodarczych, znacznie różniącym się od przedsiębiorstw. Gospodarstwo domowe jest najstarszą instytucją gospodarczą świata. Termin „ekonomia”, który stał się nazwą nauki i przedmiotu
nauczania, oznaczał pierwotnie zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Termin
ten po raz pierwszy został użyty w starożytnej Grecji przez Ksenofonta z Aten, urodzonego ok. 432 r. p.n.e., a zmarłego ok. 353 r. p.n.e. (Bywalec, 2009).
Gospodarstwo domowe stanowi podstawę całej gospodarki. Ma też duże znaczenie społeczne. Dostarcza ono przedsiębiorstwom siły roboczej, czyli zasobów pracy
i zasobów intelektualnych, a jednocześnie nabywa i zużywa wytwarzane przez
przedsiębiorstwa dobra i usługi. Gospodarstwo domowe jest zatem bardzo ważnym
partnerem przedsiębiorstwa. Jest też najważniejszym miejscem konsumpcji. Można
więc powiedzieć, że sfery produkcji i konsumpcji splatają się w gospodarstwach
domowych.
W tradycyjnych gospodarstwach domowych realizowano dwa rodzaje ludzkiej
aktywności: wytwarzano dobra i organizowano ich konsumpcję w celu zaspokojenia
potrzeb osób wchodzących w skład danego gospodarstwa domowego. W związku
z postępującym procesem społecznego podziału pracy w niektórych gospodarstwach
coraz bardziej zaczęła dominować produkcja przeznaczona na zewnątrz, a więc na
wymianę lub sprzedaż.
Produkcja towarowa i jej zbyt, jako działalność bardzo różniąca się od czynności
typowych dla gospodarstwa domowego nastawionych na zaspokojenie potrzeb jego
członków, zaczęła się wyodrębniać. Okazało się, że łączenie zaspokajania własnych
potrzeb osób tworzących dane gospodarstwo domowe i produkcji na sprzedaż nie
jest korzystne. Stąd nastąpiło wyodrębnienie z gospodarstw domowych podmiotów,
które realizowały głównie funkcje produkcyjno-handlowe. Podmioty te dały początek
przedsiębiorstwom. Główną funkcją gospodarstw domowych jest konsumpcja, a celem
przedsiębiorstw jest produkcja, sprzedaż i osiąganie zysku oraz ich maksymalizacja.
Ekonomia zajmuje się trzema rodzajami podmiotów: gospodarstwami domowymi,
przedsiębiorstwami i państwem. Mikroekonomia zajmuje się przedsiębiorstwami
i gospodarstwami domowymi, a makroekonomia państwem. Zawsze jednak centralny
punkt gospodarki stanowi gospodarstwo domowe, chociaż rzadko jest to zauważane
i podkreślane.
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Materiał i metody
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w sytuacji gospodarstw domowych rolników
na tle gospodarstw innych grup społecznych w Polsce. Dane wykorzystane w artykule
uzyskano z publikacji GUS dotyczących wyników badań budżetów gospodarstw domowych, w tym „Roczników Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej”, a także literatury
przedmiotu badań. Badaniami objęto lata 2001–2014.
W pracy wykorzystano metody analityczne, w tym zwłaszcza analizy porównawczej
i analizy literaturowej, a także metody opisową i monograficzną. Do analizy zebranych
danych wykorzystano proste metody statystyczne, m.in. badań strukturalnych oraz
dynamiki rozwoju.
Wyniki badań przedstawiono z wykorzystaniem metod prezentacji graficznych,
a w szczególności form tabelarycznych.

Definicja gospodarstwa domowego i jego rodzaje
Według Kowalskiej (2014) najczęściej za gospodarstwo domowe uważa się grupę ludzi
mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się oraz gospodarujących swoim
majątkiem w celu zaspokojenia potrzeb członków gospodarstwa. Podobną definicję
podaje Bywalec (2009), który podkreśla, że główne kryterium uznania danej grupy
osób za gospodarstwo domowe stanowi wspólnota majątku oraz budżetu, przynajmniej w zasadniczej części, oraz wskazuje, że ważna jest też wspólnota zamieszkania
członków gospodarstwa, czyli tworzenie wspólnego domu (ogniska domowego).
W praktyce gospodarstwo domowe najczęściej jest kojarzone z rodziną. Przeważająca
część gospodarstw domowych ma charakter rodzinny. Rodzina mieszkająca wspólnie
może tworzyć większą liczbę gospodarstw domowych, np. gospodarstwo rodziców
i dorosłych dzieci. Czasem też gospodarstwo domowe składa się z więcej niż jednej
rodziny.
Gospodarstwa domowe można klasyfikować według wielu kryteriów. Najczęściej
za podstawę podziału przyjmuje się liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa. Według GUS (Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [RP], 2015)
gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba utrzymująca się samodzielnie,
czyli niełącząca swoich dochodów z dochodami innych osób, bez względu na to,
czy zamieszkuje samodzielne, czy z innymi osobami. Gospodarstwo wieloosobowe
oznacza wiele osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Podstawą
bardziej szczegółowych podziałów może być liczba osób tworzących dane gospodarstwo domowe.
Podstawę klasyfikacji może też stanowić miejsce zamieszkania członków gospodarstwa. W tym przypadku wyróżnia się gospodarstwa miejskie i wiejskie.
Gospodarstwa domowe dzielimy, biorąc pod uwagę wzajemne relacje, czyli powiązania między ich członkami. Na tej podstawie wyróżnia się gospodarstwa: jednoosobowe, rodzinne, rodzinne z innymi osobami i nierodzinne. Można też stosować podział
bardziej szczegółowy, np. gospodarstwa rodzinne można dzielić według kryterium
pokoleniowego na: jednopokoleniowe, dwupokoleniowe i trzypokoleniowe.
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Klasyfikacji gospodarstw można też dokonywać na podstawie tego, jak długo
istnieje gospodarstwo. Wyróżnia się wtedy gospodarstwa nowo założone (nowe), średnioletnie i zasiedziałe (stare).
Niekiedy stosuje się podział gospodarstw domowych ze względu na wykształcenie
ich członków. Najczęściej w tym przypadku podstawę klasyfikacji stanowi wykształcenie głowy domu, czyli najważniejszej osoby w danym gospodarstwie domowym.
W praktyce często stosowanym kryterium podziału gospodarstw domowych jest ich
typ społeczno-gospodarczy i główne źródło dochodu. Wówczas wyróżnia się gospodarstwa: pracowników, rolników, osób pracujących na własny rachunek (poza gospodarstwem rolnym indywidualnym), emerytów i rencistów oraz gospodarstwa utrzymujące
się ze źródeł niezarobkowych.

Funkcje gospodarstw domowych
Gospodarstwo domowe realizuje liczne funkcje. Za najważniejsze z nich powszechnie
przyjmuje się dwie: produkcyjną, czyli wytwarzania dóbr, i konsumpcyjną, tj. użytkowania różnych dóbr w celu zaspokojenia potrzeb członków gospodarstwa. Nadrzędną
funkcją, czyli celem każdego gospodarstwa domowego, jest maksymalne zaspokojenie
potrzeb wspólnych i indywidualnych jego członków (Bywalec, 2009; Kędzior, 1998).
W rzeczywistości funkcja produkcyjna gospodarstw domowych ma znacznie szerszy zakres, niż wyżej wskazano, i jest często określana jako funkcja wytwórczo-zaopatrzeniowa, obejmująca trzy różne działania (Bywalec 2009):
– produkowanie dóbr w gospodarstwie domowym (nie tylko o charakterze materialnym),
– nabywanie na rynku gotowych dóbr konsumpcyjnych i artykułów wymagających
przetworzenia,
– pozyskiwanie dóbr konsumpcyjnych w inny sposób.
Funkcja konsumpcyjna gospodarstwa domowego polega na użytkowaniu przez jego
członków dóbr materialnych i usług w celu zaspokojenia swych potrzeb. Zaspokojenie
potrzeb dotyczy zadań sprzyjających rozwojowi fizycznemu i psychicznemu (intelektualnemu) członków gospodarstw (Bywalec, 2007). Wśród gospodarstw domowych
wyraźnie wyróżniają się gospodarstwa wiejskie, posiadające pewne specyficzne cechy.
Przy tym w literaturze podkreśla się, że termin „wiejskie gospodarstwo domowe” ma
dwa znaczenia: tradycyjne i współczesne (Kowalska, 2014; Michna, PałaszewskaReindl, Berger, 1989). Tradycyjne znaczenie jest uwarunkowane historycznie, sięga
czasów, kiedy na wsi żyli i pracowali głównie rolnicy będący właścicielami gospodarstw
rolnych lub działek ziemi. Integralną cechą gospodarstw domowych, które tworzyli ze
swoimi rodzinami, było pełnienie zarówno funkcji produkcyjnych, jak i konsumpcyjnych. Jedne i drugie wzajemnie się przeplatały. Funkcje produkcyjne nie ograniczały się
do przyrządzania potraw dla członków takiego gospodarstwa domowego, równolegle
przyrządzano pasze dla zwierząt gospodarskich, zwłaszcza młodych. Przetwarzano też
surowce rolne, nie tylko na potrzeby własnego gospodarstwa domowego i jego członków, ale także na potrzeby rynku, czyli na sprzedaż czy wymianę. Przygotowywano
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również materiał siewny i produkowano sadzonki roślin (np. rozsady kapusty czy
materiał szkółkarski). Nadal istnieje wiele gospodarstw takiego typu – w których
działania charakterystyczne dla gospodarstwa domowego i rolnego wzajemnie się
przenikają. Relacje te są bardzo zróżnicowane w zależności od rodzaju produkcji realizowanej w danym gospodarstwie rolnym. Część produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym przeznacza się na konsumpcję w gospodarstwie domowym rolnika.
Jednocześnie część produktów spożywczych z gospodarstwa domowego w formie
odpadów kuchennych jest zużywana na paszę dla zwierząt.
W gospodarstwach domowych typu tradycyjnego przeprowadza się wiele czynności
uszlachetniających wytworzone surowce rolne w celu przygotowania ich do sprzedaży
i przetwórstwa, ale także do spożycia przez członków gospodarstwa. Konsumowanie
własnych produktów rolnych nazywamy spożyciem naturalnym. Od dłuższego czasu
w Polsce spożycie naturalne maleje w szybkim tempie i jest wypierane przez spożycie produktów przetworzonych przemysłowo. Liczba tradycyjnych wiejskich gospodarstw domowych maleje, choć nadal ten typ gospodarstw istnieje, zwłaszcza w Polsce
Wschodniej. Co więcej, pewna część rolników celowo wraca do prowadzenia w ten
sposób gospodarstw domowych. Często tendencje takie występują w gospodarstwach
rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną, a także w gospodarstwach rolnych
nienastawionych na produkcję towarową.
Współcześnie częściej za wiejskie gospodarstwo domowe uznaje się każdy tego
typu podmiot zlokalizowany na wsi. Są to zarówno gospodarstwa domowe rolników,
jak i osób niezajmujących się produkcją rolną. Łączy je to, że znajdują się na wsi.
Większość z nich pod względem pełnionych funkcji i sposobu prowadzenia niczym nie
różni się od gospodarstw domowych zlokalizowanych w miastach. Również podobny
charakter przyjmuje znaczna część gospodarstw domowych rolników prowadzących
wysokotowarowe gospodarstwa rolne. Jest to związane z postępującą specjalizacją
produkcji rolnej. Duża pracochłonność również nie zachęca do przetwarzania żywności
w gospodarstwie domowym jedynie na własne potrzeby. Z reguły znacznie łatwiejszy
jest zakup żywności przetworzonej przemysłowo. Kupuje się też produkty najbardziej
pożądane i w ilościach dostosowanych do potrzeb.
Stąd obecnie na wsi coraz częściej występują nowoczesne gospodarstwa domowe,
zbliżone do gospodarstw miejskich. Wyposażenie techniczne gospodarstw domowych
na wsi i w mieście jest obecnie niemal identyczne. Nowoczesne gospodarstwa wiejskie
w coraz mniejszym stopniu są związane z gospodarstwami rolnymi.

Wyniki badań i ich dyskusja
Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2010 r. liczba gospodarstw domowych w Polsce wynosiła 13,6 mln, z czego 4,4 mln to gospodarstwa na wsi,
a 9,2 mln w mieście. Gospodarstw domowych rolników prowadzących gospodarstwa
rolne indywidualne było 1,9 mln, z czego 1/4 przeznaczała produkcję rolną w całości
na samozaopatrzenie (Główny Urząd Statystyczny [GUS], 2012).
Prognoza gospodarstw domowych opracowana przez GUS zakłada powolny przyrost
ich liczby ogółem. Przy tym zakłada się przyrost liczby gospodarstw domowych na
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wsi ze względu na nasilającą się tendencję do osiedlania się na wsi. W związku z tym
przewiduje się, że liczba gospodarstw domowych wyniesie tam w 2020 r. 5 168 900,
w 2030 r. – 5 314 600 i w 2035 r. – 5 434 300. Z kolei liczba gospodarstw na terenach
miejskich wyniesie w 2020 r. – 9 634 200, w 2030 r. – 9 401 100 i w 2035 r. – 9 338 300
(GUS, 2009).
Tabela 1. Przeciętna liczba osób przypadających na jedno gospodarstwo domowe
Table 1. Average number of person in households
Wyszczególnienie / Item

Rok / Year
2001

2005

2010

2014

Ogółem / Total

3,11

3,08

2,89

2,73

Gospodarstwa domowe pracowników / Households of
employees

3,43

3,52

3,33

3,18

Gospodarstwa domowe osób na stanowiskach
robotniczych / Households of employees with manual
labour positions

3,68

3,82

3,63

3,46

Gospodarstwa domowe osób na stanowiskach
nierobotniczych / Households of employees with nonmanual labour positions

3,11

3,14

2,98

2,89

Gospodarstwa domowe rolników / Households of
farmers

4,21

4,39

4,19

3,93

Gospodarstwa domowe osób pracujących na własny
rachunek / Households of self-employed

3,64

3,47

3,35

3,21

Gospodarstwa domowe emerytów i rencistów razem /
Households of retired and pensioners altogether

2,26

2,26

2,01

1,93

Gospodarstwa domowe emerytów / Households of
retirees

2,15

2,19

2,01

1,94

Gospodarstwa domowe rencistów / Households of
pensioners

2,46

2,42

2,01

1,90

Źródło: Rocznik Statystyczny RP, 2003, 2006, 2015 i obliczenia własne
Source: Statistical Yearbook of the Republic of Poland, 2003, 2006, 2015 and the author’s study

W tabeli 1 przedstawiono przeciętną liczbę osób przypadających na jedno gospodarstwo domowe. Wzięto pod uwagę różne typy gospodarstw domowych objętych
badaniami budżetów gospodarstw domowych. Dla wszystkich gospodarstw ogółem
badany wskaźnik zmniejszył się z 3,11 w 2001 r. do 2,73 w 2014 r. Najwięcej osób wchodziło w skład gospodarstw domowych rolników, ale i tu średnia liczba członków gospodarstwa w badanym okresie zmalała (4,21 w 2001 r. i 3,93 w 2014 r.). Nadal jednak są
to gospodarstwa największe. Drugie miejsce pod względem liczby członków gospodarstwa zajmowały gospodarstwa domowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, a trzecie miejsce – osób pracujących na własny rachunek. Najmniej osób
zamieszkuje gospodarstwa domowe emerytów oraz rencistów.
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Zauważyć trzeba, że tempo zmniejszania się liczby członków gospodarstw domowych rolników było znacznie wolniejsze aniżeli w przypadku gospodarstw pozostałych
typów objętych badaniami. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny osiągany
przez jedno gospodarstwo domowe dla wszystkich gospodarstw ogółem i dla poszczególnych typów gospodarstw podano w tabeli 2. Dochód rozporządzalny obejmuje
bieżące dochody pieniężne i niepieniężne, w tym:
– dochód z pracy najemnej,
– dochód z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie łącznie ze spożyciem naturalnym,
– dochód z pracy na własny rachunek,
– dochód z własności,
– dochód ze świadczeń społecznych (Rocznik Statystyczny RP, 2015).
Tabela 2. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny osiągany
gospodarstwo domowe (w zł)
Table 2. Average monthly income available per household (PLN)
Rok / Year

przez

jedno

2001

2005

2014

2014/2001
(%)

Ogółem / Total

2005,77

2155,69

3763,55

187,6

Gospodarstwa domowe pracowników /
Households of employees

2366,38

2598,15

4449,23

188,0

Gospodarstwa domowe rolników /
Households of farmers

2072,01

2595,44

4568,00

220,5

Gospodarstwa domowe osób pracujących
na własny rachunek / Households of selfemployed

2966,50

3266,66

5419,55

182,7

Gospodarstwa domowe emerytów
i rencistów razem / Households of
retirees and pensioners altogether

1501,30

1609,33

2621,29

174,6

Gospodarstwa domowe emerytów /
Households of retirees

1629,02

1740,42

2777,22

170,5

Gospodarstwa domowe rencistów /
Households of pensioners

1280,57

1309,74

1997,80

156,0

Wyszczególnienie / Item

Źródło: Rocznik Statystyczny RP, 2003, 2006, 2015 i obliczenia własne
Source: Statistical Yearbook of the Republic of Poland, 2003, 2006, 2015 and the author’s study

W latach 2001–2014 przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny osiągany przez
jedno gospodarstwo domowe wzrósł ogółem z 2006 zł do 3764 zł, czyli o 88%. Najwyższe
dochody osiągały przez cały badany okres gospodarstwa osób pracujących na własny
rachunek. Drugie miejsce w rankingu dotyczącym wysokości dochodów gospodarstw
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domowych zajęły gospodarstwa pracowników, a trzecie rolników. Zdecydowanie
najniższe dochody osiągały gospodarstwa domowe emerytów i rencistów, przy czym
najgorsza sytuacja dochodowa występowała w gospodarstwach rencistów. W analizowanym okresie najwyższy przyrost dochodów osiągnęły gospodarstwa domowe rolników, w których wskaźnik przyrostu wyniósł 120,5%. Nastąpiło to dzięki wprowadzeniu
dotacji Unii Europejskiej do produkcji rolnej, w tym dotacji bezpośrednich, wzrostowi cen produktów rolnych i wzrostowi skali produkcji rolnej wytwarzanej średnio
przez jedno gospodarstwo rolne. Spośród ocenianych grup gospodarstw domowych
najmniejszy przyrost dochodów osiągnęły gospodarstwa emerytów i rencistów, przy
czym szczególnie niski przyrost odnotowano w gospodarstwach rencistów. Przyrost
dochodów gospodarstw domowych pracowników był prawie taki sam jak przyrost
średniej krajowej, a przyrost dochodów gospodarstw rolników i osób pracujących na
własny rachunek przewyższał w tym względzie średnią krajową. Natomiast dochody
gospodarstw domowych emerytów i rencistów przyrastały w mniejszym stopniu niż
średnia krajowa.
Bardzo ważny jest poziom miesięcznego dochodu rozporządzalnego przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym (tab. 3). Jego przeciętna wartość
w latach 2001–2014 wzrosła z 644,48 zł do 1340,44 zł, czyli o 108%.
Tabela 3. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie
domowym (w zł)
Table 3. Average monthly available income per one person in household (PLN)
Wyszczególnienie / Item

Rok / Year
2001

2005

2014

2014/2001
(%)

Ogółem / Total

644,48 761,46 1340,44

208,0

Gospodarstwa domowe pracowników /
Households of employees

683,07 770,00 1349,12

197,5

Gospodarstwa domowe rolników / Households
of farmers

497,54

606,17 1050,85

211,2

Gospodarstwa domowe osób pracujących na
własny rachunek / Households of self-employed

808,22

977,10

1631,64

201,9

Gospodarstwa domowe emerytów i rencistów
razem / Households of retirees and pensioners
altogether

673,89 800,25 1382,32

205,1

Gospodarstwa domowe emerytów / Households
of retired

769,21 883,81 1458,12

189,6

Gospodarstwa domowe rencistów / Households
of pensioners

529,61 621,75 1072,44

202,5

Źródło: Rocznik Statystyczny RP, 2003, 2006, 2015 i obliczenia własne
Source: Statistical Yearbook of the Republic of Poland, 2003, 2006, 2015 and the author’s study
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Dochody na jedną osobę najwyższą wartość osiągały w gospodarstwach domowych
osób pracujących na własny rachunek. Dalsze miejsca pod tym względem zajmowały
gospodarstwa emerytów i rencistów oraz pracowników. Najniższe dochody na jedną
osobę osiągają gospodarstwa rolników. Na uwagę zasługuje podobna wysokość dochodów rozporządzalnych w gospodarstwach domowych pracowników oraz rencistów
i emerytów. Sytuacja taka nie daje motywacji do przedłużania okresu pracy. Dochody
członków gospodarstw emerytów były znacznie wyższe aniżeli członków gospodarstwach rencistów i wyższe od dochodów w gospodarstwach pracowniczych.
W latach 2001–2014 dochody na jedną osobę najbardziej wzrosły w gospodarstwach
domowych rolników (o 111,2%). Dochody gospodarstw emerytów i rencistów wzrosły
o 105,1%, osób pracujących na własny rachunek o 101,9%, a pracowników o 97,5%.
Najniższy był wzrost dochodów rozporządzalnych na osobę w gospodarstwach emerytów – tylko o 89,6%.
Tabela 4. Przeciętne miesięczne wydatki na jedno gospodarstwo domowe (w zł)
Table 4. Average monthly expenditure per household (PLN)
Wyszczególnienie / Item

Rok / Year
2001

2005

2014

2014/2001
(%)

Ogółem / Total

1897,80 1954,20 3028,78

159,6

Gospodarstwa domowe pracowników /
Households of employees

2177,34 2309,34 3505,51

161,0

Gospodarstwa domowe rolników / Households
1909,81 2286,02 3474,83
of farmers

181,9

Gospodarstwa domowe osób pracujących
na własny rachunek / Households of selfemployed

2797,38 2907,93 4325,97

154,6

Gospodarstwa domowe emerytów i rencistów
razem / Households of retirees and pensioners 1477,24 1500,31 2193,74
altogether

148,5

Gospodarstwa domowe emerytów /
Households of retirees

1574,91 1599,51 2292,13

145,5

Gospodarstwa domowe rencistów /
Households of pensioners

1308,45 1273,62 1800,35

137,6

Źródło: Rocznik Statystyczny RP, 2003, 2006, 2015 i obliczenia własne
Source: Statistical Yearbook of the Republic of Poland, 2003, 2006, 2015 and the author’s study

Przeciętne miesięczne wydatki na jedno gospodarstwo domowe przedstawiono
w tabeli 4. Wydatki te w roku 2014 osiągnęły wartość znacznie wyższą niż w 2001 r.,
bo 3028,78 zł na jedno gospodarstwo domowe (przy 1897,80 zł w 2001 r.) i w analizowanym okresie wzrosły o 59,6%. Najwyższe wydatki ponosiły gospodarstwa domowe
osób pracujących na własny rachunek, drugie miejsce pod tym względem przypadło
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gospodarstwom pracowników, trzecie – rolników i czwarte – emerytów oraz rencistów.
Szczególnie niskie wydatki ponosiły gospodarstwa domowe rencistów, były one znacznie niższe od wydatków w gospodarstwach emerytów.
W latach 2001–2014 najbardziej wzrosły miesięczne wydatki gospodarstw domowych rolników (o 81,9%). Drugie miejsce pod względem wielkości wskaźnika wzrostu zajęły gospodarstwa domowe pracowników (wzrost o 61,0%), a kolejne miejsca
przypadły gospodarstwom osób pracujących na własny rachunek (wzrost o 54,6%)
i gospodarstwom emerytów oraz rencistów. Zdecydowanie najmniej wzrosły wydatki
w gospodarstwach rencistów.
Zwrócić należy uwagę, że w badanym okresie tylko raz – w 2001 r. w przypadku gospodarstw domowych rencistów – wydatki miesięczne były wyższe o 27,88 zł od osiąganych
przez gospodarstwa dochodów. Jest to różnica niewielka, mieszcząca się w granicach
błędu statystycznego. We wszystkich pozostałych latach i grupach gospodarstw domowych dochody przewyższały ponoszone wydatki. Daje się zauważyć wyraźne uzależnienie wydatków gospodarstw domowych od możliwości, czyli ich dochodów.
Przyrost miesięcznych dochodów gospodarstw domowych osiągnięty w latach
2001–2014 we wszystkich grupach gospodarstw był znacznie wyższy aniżeli przyrost
wydatków. Fakty te wskazują, że polskie gospodarstwa domowe są dobrze prowadzone,
jeśli chodzi o zarządzanie kapitałem. Uwaga ta odnosi się do ogółu gospodarstw domowych objętych badaniami budżetów rodzinnych, natomiast nie przesądza sprawy
w indywidualnych przypadkach, które mogą wykazywać różne odchylenia od wartości
przeciętnej, zarówno o charakterze pozytywnym, jak i negatywnym.
Tabela 5. Przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę w gospodarstwie domowym (zł)
Table 5. Average monthly expenditures in households per one person (PLN)
Wyszczególnienie / Item

Rok / Year
2001

2005

2014

2014/2001
(%)

Ogółem / Total

609,72 690,30 1078,74

176,9

Gospodarstwa domowe pracowników / Households
of employees

628,50 684,41 1062,96

169,1

Gospodarstwa domowe rolników / Households of
farmers

487,19 533,91 799,35

164,1

Gospodarstwa domowe osób pracujących na własny
797,57 869,80 1302,40
rachunek / Households of self-employed

163,3

Gospodarstwa domowe emerytów i rencistów razem
683,14 746,05 1156,89
Households of retirees and pensioners altogether

169,3

Gospodarstwa domowe emerytów / Households of
retirees

765,15 812,26 1203,43

157,3

Gospodarstwa domowe rencistów / Households of
pensioners

551,95 604,61 966,45

175,1

Źródło: Rocznik Statystyczny RP, 2003, 2006, 2015 i obliczenia własne
Source: Statistical Yearbook of the Republic of Poland, 2003, 2006, 2015 and the author’s study
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W tabeli 5 przedstawiono przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę w gospodarstwach domowych. W latach 2001–1014 wartość tych wydatków ogółem wzrosła
z 609,72 zł do 1078,74 zł. Najwyższe miesięczne wydatki na jedną osobę ponosiły
gospodarstwa domowe osób pracujących na własny rachunek. Mniej wydawały rozpatrywane razem gospodarstwa domowe emerytów i rencistów, w dalszej kolejności
pracowników, a najmniej gospodarstwa rolników. Podkreślić należy, że najniższe
wydatki na jedną osobę ponosiły gospodarstwa domowe rencistów.
Wzrost wartości miesięcznych wydatków na jedną osobę osiągnął najwyższe
wskaźniki, niemal identyczne, w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów
oraz pracowników. Niższy o 5–6% przyrost wydatków na osobę odnotowano w gospodarstwach domowych rolników oraz osób pracujących na własny rachunek. W grupie
gospodarstw emerytów i rencistów znacznie wyższy wskaźnik wzrostu tych wydatków
osiągnęły gospodarstwa rencistów.
Przedstawione wyniki badań budżetów rodzinnych wskazują na stosunkowo niski
poziom miesięcznych dochodów rozporządzalnych np. w porównaniu ze średnią
wartością zarobków podawaną przez GUS. Jednocześnie występuje duże zróżnicowanie
dochodów osiąganych przez poszczególne grupy zawodowe. Wśród gospodarstw domowych osób czynnych zawodowo stosunkowo niskie dochody uzyskują gospodarstwa
rolników. W latach 2001–2014 wyraźnie wzrosły dochody rozporządzalne gospodarstw
domowych. W okresie tym najbardziej wzrósł średni dochód jednego gospodarstwa
domowego rolników, co w dużym stopniu było następstwem przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej i uzyskania przez rolników uprawnień do dotacji z funduszów unijnych.
Jeśli chodzi o przeciętne miesięczne dochody rozporządzalne przypadające na
jedną osobę w gospodarstwie domowym, były one najniższe w rodzinach rolników,
niższe nawet od dochodów gospodarstw rencistów. Mimo że najwyższy wskaźnik
wzrostu dochodów jednostkowych w latach 2001–2014 osiągnęły gospodarstwa rolników, w 2014 r. nadal zajmowały one ostatnie miejsce w rankingu wysokości dochodów rozporządzalnych przypadających na jedno gospodarstwo domowe, co przedstawiono w tabeli 6. Udział wydatków w miesięcznym dochodzie rozporządzalnym tylko
w jednym przypadku – gospodarstw domowych rencistów w 2001 r. – przekroczył
100%, co wskazuje, że te gospodarstwa domowe zadłużały się. Natomiast wszystkie
grupy gospodarstw domowych w pozostałych latach dokonywały wydatków na poziomie niższym od osiąganych dochodów rozporządzalnych.
W całym zbiorze gospodarstw domowych objętych badaniami budżetów udział
wydatków w dochodach rozporządzalnych w 2001 r. wynosił 94,6% i do 2014 r. zmniejszył się do 80,5%. Gospodarstwa domowe rolników wyróżniał najmniejszy udział
wydatków w dochodzie rozporządzalnym. Zapewne wiąże się to z tradycyjną wśród
rolników oszczędnością i obawą przed zadłużaniem się. Największy udział wydatków
w dochodach rozporządzalnych odnotowano w gospodarstwach domowych emerytów
i rencistów. Jeśli przyjmiemy założenie, że część dochodów po odliczeniu wydatków
jest przeznaczana na akumulację, to poziom akumulacji polskich gospodarstw domowych nie jest wysoki.
Bardzo istotny jest fakt, że udział wydatków w dochodach wszystkich grup gospodarstw domowych w kolejnych latach zmniejszał się w miarę wzrostu wartości osiąganych dochodów.
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Tabela 6. Udział wydatków w miesięcznym dochodzie rozporządzalnym na jedno gos
podarstwo domowe (%)
Table 6. Share of expenditures in monthly available income in one household (%)
Wyszczególnienie / Item

Rok / Year
2001

2005

2014

Ogółem / Total

94,6

90,7

80,5

Gospodarstwa domowe pracowników / Households of employees

92,0

88,9

78,8

Gospodarstwa domowe rolników / Households of farmers

92,2

88,1

76,1

Gospodarstwa domowe osób pracujących na własny rachunek /
Households of self-employed

94,3

89,0

79,8

Gospodarstwa domowe emerytów i rencistów razem / Households
of retirees and pensioners altogether

98,4

93,2

83,7

Gospodarstwa domowe emerytów / Households of retirees

96,7

91,9

82,5

Gospodarstwa domowe rencistów / Households of pensioners

102,2

97,2

90,1

Źródło: Dane z tabel 2 i 4 oraz obliczenia własne
Source: Tables 2 and 4, the author’s study

W Polsce duża część gospodarstw domowych jest zagrożona ubóstwem. Należą
do tej grupy gospodarstwa domowe, w których wartość wydatków (obejmujących też
wartość artykułów otrzymanych bezpłatnie i wartość spożycia naturalnego) jest niższa
od wartości przyjętej za granicę ubóstwa.
Relatywną granicę ubóstwa stanowi kwota równa 50% średnich miesięcznych
wydatków ustalonych dla wszystkich gospodarstw domowych z uwzględnieniem tzw.
oryginalnej skali ekwiwalentności OECD. Granice ubóstwa są ustalane dla poszczególnych kwartałów z uwzględnieniem liczby osób tworzących gospodarstwo domowe.
Ustawowa granica ubóstwa jest to kwota, która zgodnie z zobowiązującą ustawą
o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego
z systemu pomocy społecznej.
Minimum egzystencji jest uznawane za granicę ubóstwa skrajnego, wyznaczającą
poziom zaspokojenia potrzeb, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie
życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka. Poziom minimum egzystencji oblicza
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Rocznik Statystyczny RP, 2015).
Wskaźniki zagrożenia ubóstwem gospodarstw domowych w Polsce w latach 2010
i 2014 podano w tabeli 7. Wydatki poniżej relatywnej granicy ubóstwa w 2010 r. realizowało 17,4% gospodarstw domowych objętych badaniami budżetowymi, w 2014 r.
takich gospodarstw było mniej, bo 16,2%. Występują w tym względzie duże różnice
między miastem i wsią. Na wsi gospodarstw domowych z wydatkami poniżej relatywnej
granicy ubóstwa było ponad dwukrotnie więcej aniżeli w mieście. Podobnie najwyższy
odsetek gospodarstw, których wydatki nie przekraczały relatywnej granicy ubóstwa,
odnotowano wśród gospodarstw domowych rolników. Na drugim miejscu w tym wzglę-
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dzie plasują się gospodarstwa domowe rencistów, a kolejne miejsca zajmują gospodarstwa pracowników, emerytów i osób pracujących na własny rachunek. Ponadto rolnicy
byli jedyną grupą zawodową, w przypadku której gospodarstw domowych z wydatkami
poniżej relatywnej granicy ubóstwa w 2014 r. było więcej niż w 2010 r.
Tabela 7. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem w gospodarstwach domowych
Table 7. Indicators of the poverty endanger of households

Wyszczególnienie / Item

Relatywnej
granicy ubóstwa
Relative poverty
line

Ustawowej
granicy ubóstwa
Statutory poverty
line

Minimum
egzystencji
Subsistence
level

Rok / Year

2010

2014

2010

2014

2010

2014

Ogółem / Total

17,4

16,2

7,4

12,2

5,8

7,4

Miasto / Town

11,9

11,0

4,3

8,0

3,4

4,6

Wieś / Country

25,9

24,4

12,2

18,7

9,6

11,8

Gospodarstwa domowe
pracowników / Households of
employees

16,6

15,2

7,1

11,9

5,3

6,5

Gospodarstwa domowe
rolników / Households of
farmers

26,5

28,0

12,3

21,2

9,0

12,1

Gospodarstwa domowe
osób pracujących na własny
rachunek / Households of selfemployed

9,8

8,9

3,5

6,8

2,3

4,1

Gospodarstwa domowe
emerytów / Households of
retirees

13,2

12,1

4,0

7,2

3,8

5,8

Gospodarstwa domowe
rencistów / Households of
pensioners

25,7

25,5

10,01

17,08

9,7

12,5

Źródło: Rocznik Statystyczny RP, 2015, s. 318
Source: Statistical Yearbook of the Republic of Poland, 2015,, p. 318

Wydatki poniżej ustawowej granicy ubóstwa w badanym zbiorze ogólnym gospodarstw domowych w 2010 r. odnotowano w 7,4% gospodarstw, a w 2014 r. już w 12,2%
gospodarstw. Odsetek takich gospodarstw był znacznie wyższy na wsi niż w mieście.
W obydwóch tych środowiskach o wiele wzrosła liczba gospodarstw domowych uprawnionych według ustawy do pomocy socjalnej.
Najwięcej gospodarstw domowych uprawnionych do pomocy w związku z ustawową granicą ubóstwa należało do rolników. Kolejne miejsce w tym zestawieniu zajęły
gospodarstwa domowe: rencistów, pracowników, emerytów oraz osób pracujących na
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własny rachunek. Dla wszystkich grup zawodowych odsetek gospodarstw domowych
wymagających pomocy w latach 2010–2014 znacznie wzrósł.
Szczególnie niebezpieczna sytuacja występuje w gospodarstwach domowych
o wydatkach poniżej minimum egzystencji. W latach 2010–2014 udział takich gospodarstw w badanej grupie ogółem wzrósł z 5,8% do 7,4%. Ich odsetek na wsi był ok. 2,5
razy większy niż w mieście. Zarówno na wsi, jak i w mieście rosła liczba gospodarstw
z wydatkami nieprzekraczającymi minimum egzystencji.
Największy odsetek gospodarstw nieosiągających minimum socjalnego stanowiły
gospodarstwa domowe rencistów. W dalszej kolejności były to gospodarstwa domowe:
rolników, pracowników, emerytów i osób pracujących na własny rachunek. We wszystkich
tych grupach gospodarstw domowych w roku 2014 odsetek gospodarstw z wydatkami
poniżej minimum egzystencji był znacznie wyższy aniżeli w 2010 r. Najszybciej rosła
liczba takich gospodarstw w grupie gospodarstw osób pracujących na własny rachunek.
Ogólnie można stwierdzić, że najsilniej zagrożona ubóstwem jest wieś. Ubóstwo
najczęściej dotyka środowisk rolników i rencistów. Najmniej narażone na ubóstwo są
gospodarstwa domowe osób pracujących na własny rachunek, przy czym w tym środowisku szybko rośnie odsetek gospodarstw domowych o wydatkach poniżej minimum
egzystencji. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem potwierdzają nasilanie się procesu rozwarstwiania ekonomicznego gospodarstw domowych. Stąd, mimo znacznego wzrostu
dochodów gospodarstw domowych, rośnie skala zagrożenia ubóstwem, w tym szczególnie niepokojące jest życie na poziomie poniżej minimum egzystencji członków licznej
grupy gospodarstw domowych.

Podsumowanie
Gospodarstwa domowe są specyficzną formą podmiotów gospodarczych i stanowią
podstawę całej gospodarki. Są one bardzo zróżnicowane i można je w różny sposób
klasyfikować. Monitorowanie zmian dotyczących tych podmiotów umożliwiają systematycznie prowadzone przez GUS badania budżetów gospodarstw domowych.
Gospodarstwa domowe rolników wyraźnie odróżniały się od pozostałych grup
gospodarstw domowych. Charakteryzowała je największa liczba członków, osiągały
też stosunkowo niski średni dochód rozporządzalny, trochę niższy nawet od dochodu
gospodarstw emerytów i rencistów. Pod względem wysokości dochodu rozporządzalnego w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego rolnicy znajdowali
się w sytuacji najgorszej. Choć w latach 2001–2014 dochody gospodarstw domowych
rolników wzrosły najbardziej spośród dochodów wszystkich grup gospodarstw domowych, wciąż na ich tle pozostawały jednymi z najniższych.
Pod względem średniej wysokości wydatków jednego gospodarstwa te należące
do rolników znalazły się na przedostatnim miejscu zestawienia wydatków wszystkich
typów gospodarstw domowych (wydatki niższe miały tylko gospodarstwa emerytów
i rencistów). Jeśli chodzi o wydatki w przeliczeniu na jedną osobę, zdecydowanie
najniższe były one w gospodarstwach domowych rolników. Mimo najwyższego w badanym zbiorze gospodarstw wzrostu wydatków w gospodarstwach domowych rolników
ich pozycja w zestawieniu nie zmieniała się w badanym okresie.
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Wieś jest obszarem występowania nasilonego ubóstwa. Potwierdzają to przytoczone w pracy wskaźniki dotyczące zagrożenia ubóstwem. Gospodarstwa domowe
rolników były nawet w większym stopniu dotknięte ubóstwem aniżeli gospodarstwa
rencistów. Sytuacja ta wskazuje na konieczność zmian w polityce rolnej państwa,
a także w polityce społecznej na wsi oraz w działalności wiejskiego samorządu.
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Recenzja
Dariusz Żmija: Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce.
Warszawa: Difin, 2016, 193 s.
Prof. dr hab. Wiesław Musiał
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Małe gospodarstwa rolne mają w Polsce dominujący udział ilościowy w strukturze
gospodarstw rolnych, w tym także znaczący udział w użytkowaniu ziemi rolniczej.
Stąd gospodarstwa te powinny być stosownie uwzględniane w polityce gospodarczej,
co w zdecydowanej mierze sprowadza się do ich uczestnictwa we wspólnej polityce
rolnej (WPR). Podjęty w ocenianej rozprawie problem badawczy, dotyczący oddziaływania WPR na stan, rozwój i trwałość małych gospodarstw rolnych w Polsce, jest istotny
z punktu widzenia poznawczego i nośny naukowo. Może mieć także duże znaczenie
aplikacyjne z racji liczebności tych gospodarstw, zwłaszcza w południowej i południowo-wschodniej części kraju. Tu właśnie w rolnictwie nasilają się różne problemy
w sferze produkcyjnej i ekonomicznej, głównie z powodu trudności, jakie napotykają
małe gospodarstwa w procesach dostosowawczych do nowych rynkowych realiów
gospodarczych. Problemy te wynikają w dużej mierze z konieczności funkcjonowania
małych gospodarstw w warunkach otwartego europejskiego rynku i utrwalonych już
procesów globalizacji. Małe czy też drobne gospodarstwa rolne, z powodu ich mniejszego znaczenia gospodarczego wynikającego z niewielkiego udziału w produkcji
końcowej, a zwłaszcza towarowej, od lat były niemal pomijane w badaniach rolniczo-ekonomicznych w Polsce, a także na prawie całym obszarze Unii Europejskiej. Jednakże
kryzys gospodarczy, który wystąpił po 2008 r., najpierw w USA, a następnie w krajach
UE, oraz wiele innych okoliczności natury obiektywnej, w tym narastające problemy
socjalne mieszkańców wsi, sprawiły, że ponownie dostrzeżono znaczenie i potencjał
gospodarczy małych gospodarstw oraz istotną rolę, jaką odgrywają lub powinny odgrywać w sferze ekonomicznej, społecznej i ekologicznej na obszarach wiejskich.
Główny cel poznawczy ocenianej monografii wskazuje, że opracowanie dotyczy
problematyki ekonomicznej i polityki gospodarczej, w tym WPR oraz interwencjonizmu państwowego w rolnictwie. Cele szczegółowe, wskazane także jako zadania badawcze, ukazują szerokie spektrum podjętych analiz i ocen i mają odniesienia zarówno
do problematyki regionalnej, makroekonomicznej, jak i do mikroekonomii, w tym
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oddziaływania wybranych instrumentów WPR na stan gospodarstw rolnych i zachodzące w nich przemiany. W pracy przedstawiono także projekcje wpisywania się tej
niejednorodnej społecznie, produkcyjnie i ekonomicznie grupy gospodarstw w reformującą się WPR. Odniesiono się tu do różnych kwestii o charakterze instytucjonalnym, a zwłaszcza możliwości absorpcji wsparcia finansowego kierowanego do małych
gospodarstw w perspektywie nowej WPR 2014–2020. Autor przez prowadzone analizy
poszukiwał odpowiedzi na pięć postawionych hipotez badawczych. W tej części opracowania wskazano także na źródła pozyskanych materiałów faktualnych, odwołując
się do instytucji, z których materiały te pozyskano, oraz określono spektrum czasowe
analiz. Szczegółowe odniesienia metodyczne i ich opisy zawarto w dalszych rozdziałach analitycznych, zwłaszcza w mikroekonomicznej części pracy. Cztery kolejne, dość
syntetyczne rozdziały monografii mają charakter przeglądowy i teoretyczny. Stanowią
one próbę syntezy dotychczasowego dorobku naukowego różnych szkół ekonomicznych i rozwinięcia teorii ekonomii, w tym zwłaszcza zagadnień przynależących do
polityki gospodarczej w odniesieniu do rolnictwa drobnotowarowego, a szczególnie do
gospodarstw małych. Kolejne dwa rozdziały oparto głównie na empirii. Stanowią one
w swej treści weryfikację i rozwinięcie dotychczasowej wiedzy naukowej w zakresie
oddziaływania WPR na gospodarstwa małe.
Wśród kolejnych rozdziałów pracy uwagę zwraca dość obszerny rozdział teoretyczny
dotyczący istoty, zakresu i następstw ekonomicznych interwencjonizmu państwowego
w rolnictwie. Autor stwierdza, że podstawowym celem interwencjonizmu państwa jest
nakłanianie gospodarstw funkcjonujących na rynku do zachowań zgodnych z polityką
państwa oraz eliminacja niepożądanych zjawisk i procesów gospodarczych. Aby cel ten
mógł być zrealizowany, konieczny jest trafny dobór instrumentów kreacji i wsparcia
zmian. Autor stwierdza, że formuła wsparcia nie może być stała, a jej instrumentarium
leży w sferze wyboru publicznego (także politycznego). Cele interwencji państwa dotyczą więc zarówno sfery zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, jak i poprawy
statusu ekonomicznego producentów, którzy powinni lepiej wykorzystać zasoby
będące w dyspozycji gospodarstw. Interwencjonizm to m.in. oddziaływanie na wielkość i strukturę produkcji finalnej i jej jakość, a także na sferę pozaprodukcyjną i pozaekonomiczną, co wiąże się z ingerencją również w struktury społeczno-ekonomiczne
wsi. Tu pojawia się problem zakresu pojęciowego interwencjonizmu, gdyż może on
nazbyt zbliżyć się do polityki socjalnej. W obszarze gospodarczym (i politycznym) Unii
Europejskiej struktury rozbudowanej terytorialnie i biurokratycznej, duże znaczenie,
a stąd i rangę formalną, mają różnorodne struktury instytucjonalne kreujące politykę rolną, zwłaszcza te obudowujące ją prawnie i normatywnie oraz transferujące
środki finansowe, ale także adaptujące WPR do warunków krajowych. W opracowaniu
podkreślono wagę funkcjonalnego podejścia do instytucji, zwłaszcza tych, które mają
charakter normatywny. Nowe badania dotyczące roli instytucji w gospodarce wskazują na silne wyodrębnianie się z nauk ekonomicznych ekonomii instytucjonalnej,
w tym ekonomii kosztów transakcyjnych, ekonomicznej teorii polityki, teorii wyboru
publicznego czy ekonomii ewolucyjnej. W monografii podkreślono, że polityka interwencji państwa realizującego cele krajowe czy też te wynikające z uzgodnionych celów
w ramach WPR powinna być trafnie adresowana i prowadzić do osiągnięcia największej
wartości dodanej, zwłaszcza przez podmioty korzystające z transferów publicznych.

PDGR – PSAH

Recenzja

111

Podejmując w opracowaniu książkowym (a to w monografii habilitacyjnej wydaje
się konieczne) przegląd WPR, analizując jej istotę i ewolucję, można łatwo narazić
się na brak oryginalności, a nawet na zarzut banalności tak postawionego zadania.
Materiały dotyczące tej problematyki są raczej powszechnie dostępne, stanowią także
przedmiot wykładów prowadzonych na różnym poziomie kształcenia, w tym zwłaszcza dla studentów czy kursantów. Problematyka dotycząca istoty i ewolucji WPR może
więc być traktowana jako mało oryginalna czy nawet trywialna i ryzykowna naukowo.
W przypadku omawianej pracy czytelnik może być jednak pozytywnie zaskoczony trafnością i oryginalnością ujęcia i krytycznym podejściem do problemu. Dużą część analiz
i ocen odniesiono do oddziaływania WPR na stan i zmiany w gospodarstwach rolnych
w ramach I i II filara, zwracając w nich uwagę i niejako wyprzedzając te odniesienia
do małych lub mniejszych gospodarstw rolnych. Zawarta w opracowaniu zwięzła
informacja dotycząca instrumentarium tworzącego ramy WPR realizowanej w Polsce
wskazuje na dynamikę i ewolucję tej polityki, gdyż dostęp do różnych instrumentów
wsparcia gospodarstw uległ w analizowanym okresie istotnej przebudowie.
Interesujące i oryginalne rozważania dotyczące instytucjonalnej strony małych
gospodarstw rolnych w polityce gospodarczej Polski i Unii Europejskiej zawarto
w rozdziale trzecim. Zwrócono tu uwagę na problemy z delimitacją gospodarstw
w różnych krajach UE i na trudności z unifikacją tego podziału. Zamieszczone mapki
dotyczące udziału w krajach UE gospodarstw o powierzchni do 5 ha i osiągających
do 4 tys. euro produkcji standardowej (SO). Wskazano także na geograficzne aspekty
nasilenia problemów strukturalnych obszaru UE-28. To głównie w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej drobne czy też małe gospodarstwa mają decydujący udział
ilościowy w strukturze gospodarstw, ale także znaczący udział w użytkowaniu ziemi.
Zwrócono tu uwagę na istniejący w Polsce potencjał produkcyjny gospodarstw małych,
za które uznano indywidualne gospodarstwa rolne mieszczące się w przedziale obszarowym 1–5 ha (choć nie było to jedyne kryterium delimitacji). Grupa tych gospodarstw
ulega w ostatnich latach istotnej zmianie, a ich ewolucję trudno jest ocenić jednoznacznie, gdyż jest wielowektorowa. Można jednak ostrożnie wskazać, że przeważają
przemiany dające się uznać za recesywne. Duża liczebność tych gospodarstw, a także
fakt, że prowadzą one produkcję na ponad 16% powierzchni użytków rolnych kraju,
sprawia, że nadal są bardzo ważnymi podmiotami, także z punktu widzenia stanu
i rozwoju struktur gospodarczych oraz zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa. Ten
istotny poznawczo aspekt rozważań podjęto w rozdziale czwartym. Zwrócono w nim
uwagę na instytucjonalizację i wagę zrównoważonego rozwoju, co w odniesieniu do
gospodarstw małych jest aspektem nowym i ciekawym. To właśnie małe (i średnie)
gospodarstwa rolne jako byty ekonomiczne bardzo dobrze wpisują się w teorię i politykę gospodarczą, uczestnicząc w godzeniu interesów ekonomicznych, środowiskowych i socjalnych na wsi. Gospodarstwa te mają, z uwagi na swą specyfikę, także wiele
wad i niedomagań, co podkreśla Autor monografii.
W kolejnych rozdziałach badawczych (piątym i szóstym) dość obszernie odniesiono
się do metodycznych aspektów badań, w szczególności do gromadzenia materiałów
faktualnych i ich opracowania. Zaprezentowano oryginalne wyniki badań przeprowadzonych w 296 małych gospodarstwach rolnych położonych w województwie małopolskim. W ramach analizy czynnikowej przeprowadzono ocenę wpływu różnych
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instrumentów WPR na zmiany zasobów czynników produkcji, które mogły wynikać
z procesów wsparcia gospodarstw lub były z tymi procesami związane lub też lokowały
się w grupie zachowań subiektywnych czy losowych. Istotne dla podjętego problemu
badawczego było określenie poziomu i struktury nakładów inwestycyjnych (ocenianych
według różnych kryteriów) poniesionych w tych gospodarstwach. Były one finansowane
z kapitałów własnych gospodarstw, ale także z transferów pochodzących z płatności
bezpośrednich i środków pomocowych procedowanych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Przy zastosowaniu metod statystycznych określono zależności
pomiędzy zmianą udziału produkcji towarowej w przedziale czasowym 2004–2015
a wybranymi cechami opisującymi te gospodarstwa z uwzględnieniem oddziaływania
na ten proces WPR. Ważne miejsce w tej analizie i ocenie zajmuje problem efektywności wykorzystania środków pomocowych współfinansujących projekty inwestycyjne.
Zastosowano tu dwie różne miary weryfikacji, miernik prostej stopy zwrotu i test
niezależności (χ2). Z analizy wynika m.in., że małe gospodarstwa rolne nie wykorzystują w pełni powiększonego z udziałem środków pomocowych UE potencjału produkcyjnego. Jedną z istotnych przeszkód w tym zakresie jest tu względny deficyt zasobów
ziemi, który wynika ze specyfiki tych gospodarstw.
W ostatnim, studyjnym rozdziale monografii rozpatrzono różne aspekty procesu
przemian, w tym możliwość dostosowania gospodarstw do nowych, ciągle zmieniających się realiów gospodarczych, zwłaszcza obszaru UE i ewoluującej polityki rolnej.
Wskazano na wykorzystywane w ostatnich latach instrumenty tej polityki, adresowanej także (lub głównie) do gospodarstw małych, i opisano ich oddziaływanie na rozwój
tych gospodarstw. Analizę zamyka projekcja rozwoju małych gospodarstw i możliwości
ich wsparcia w latach 2014–2020.
Podsumowując, stwierdzam, że oceniana monografia jest pierwszym w Polsce relatywnie dużym, zwartym tematycznie opracowaniem ekonomicznym podejmującym
kompleksowo problem interwencjonizmu państwowego, a ściślej WPR, w tym transferów środków pomocowych oddziałujących na segment rolnictwa drobnego. Tematyka
ta była dotychczas lekceważona w polityce gospodarczej (polityce rolnej) i pomijana
w badaniach naukowych. Stosując autorski, złożony aparat badawczy, w tym w zakresie
pozyskiwania oryginalnych materiałów źródłowych, przeprowadzono analizę i syntezę
wpływu wybranych instrumentów WPR na stan i rozwój oraz perspektywę przemian
małych (drobnych) gospodarstw rolnych położonych w regionach rozdrobnionych
agrarnie. Określono i przeanalizowano wybrane aspekty efektywności transferów
budżetowych absorbowanych przez rolników prowadzących drobnoskalową produkcję rolniczą (w gospodarstwach małych). Określono także uzasadnione ekonomicznie
wektory przemian w samej polityce rolnej UE, w tym dążenie, aby środki pomocowe
były lepiej adresowane i bardziej efektywnie spożytkowane przez gospodarstwa małe.
Monografia stanowi istotny i twórczy wkład w rozwiązywanie trudnych problemów
kreacji polityki gospodarczej adresowanej do podmiotów rolnych relatywnie małych
i słabych, z których zapewne tylko część może się rozwijać. Część z nich już obecnie
wchodzi w fazę schyłkową (lub z czasem w nią wejdzie), zasilając swymi zasobami
inne, rozwojowe gospodarstwa rolne. Jednak to, kiedy i jak to będzie przebiegać, ciągle
pozostaje problemem otwartym i inspirującym dla badaczy zajmujących się ekonomiką rolnictwa.
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Streszczenia
Zofia Sawicka, Piotr Fogel 2016. Zmiany funkcjonalne
a przekształcenia ziemi rolnej na cele pozarolnicze na obszarach
rozdrobnionych agrarnie. Wieś i Rolnictwo, 1, 165–185.
Do przyczyn zmniejszania się powierzchni użytków rolnych należy postępująca
suburbanizacja. Zjawisko to coraz bardziej widoczne jest na obszarach o dużej gęstości zaludnienia i rozdrobnionej strukturze agrarnej. Badania przeprowadzone przez
Autorów opracowania wykazały, że w gminach powiatu tarnowskiego, jak również
w innych gminach południowo-wschodniej Polski o podobnej charakterystyce
społeczno-ekonomicznej, może na dużą skalę zachodzić przekształcanie użytków
rolnych na cele nierolnicze. Jednocześnie pomimo wyraźnie widocznych zmian funkcjonalnych tych obszarów i wzrastającej ich wielofunkcyjności nie zaobserwowano
w latach 2004–2013 istotnych zmian w powierzchni gruntów kwalifikujących się do
jednolitej płatności obszarowej. Oznacza to, że zmiany profilu ekonomicznego badanego obszaru, w tym postępująca dezagraryzacja społeczna i ekonomiczna, nie wywołały analogicznych zmian przestrzennych, a obserwowane obecnie procesy suburbanizacji przebiegają w dużej mierze na gruntach wyłączonych z produkcji rolnej przed
2004 r. Zestawienie powierzchni gruntów przekształconych w wyniku nowej zabudowy
z powierzchnią użytków rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego wskazuje na przeszacowanie popytu na
grunty o przeznaczeniu pozarolniczym. (TW)1

Wojciech Sroka, Adam Wąs, Bernd Pölling 2016. Kierunki rozwoju
gospodarstw rolnych w obrębie aglomeracji miejskich w krajach
rozwiniętych – na przykładzie Zagłębia Ruhry (Niemcy)
oraz metropolii górnośląskiej (Polska). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej,
3, 67–92.
Rolnicze zagospodarowanie ziemi i produkcja rolnicza w obrębie aglomeracji miejskich stanowi w krajach rozwiniętych duże i, wydaje się, narastające wyzwanie.
W artykule analizowano problem stanu i kierunków rozwoju miejskich gospodarstw
rolnych w Zagłębiu Ruhry oraz metropolii górnośląskiej. Badane gospodarstwa
1

Do bieżącego numeru recenzje przygotowali Tomasz Wojewodzic (TW) i Wiesław Musiał (WM).
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zlokalizowane w miastach, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, realizują swoje
cele, stosując różne modele biznesowe (lub ich elementy). Jednym z nich jest model
dywersyfikacji – stosowany zazwyczaj przez mniejsze gospodarstwa rolne posiadające
znaczny i wykwalifikowany kapitał ludzki. Drugim modelem aktywności ekonomicznej jest dyferencjacja, będąca rzadziej stosownym, ale perspektywicznym sposobem
podtrzymania i rozwoju aktywności gospodarstw. Gospodarstwa wdrażające ten
model oferują zwykle unikatowe produkty i usługi o wysokiej wartości dodanej, które
są kierowane na rynki niszowe. Trzeci model czy też kierunek rozwoju oparty jest
na specjalizacji produkcji. Przyjmują go zwykle gospodarstwa dysponujące większym areałem ziemi (i kapitału), organizujące wysoce wyspecjalizowaną produkcję,
np. warzywniczą czy kwiaciarską prowadzoną pod szkłem (lub innymi osłonami).
W Niemczech badane gospodarstwa miejskie były wyraźnie nastawione na innowacje
i aktywne wykorzystanie atutów swego położenia. Mogą być one istotnym poznawczo, pozytywnym przykładem w poszukiwaniu dróg rozwoju gospodarstw rolniczych
w miastach i wokół miast polskich. (WM)

PDGR – PSAH

