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WstĊp

PostĊpująca liberalizacja stosunków gospodarczych w coraz wiĊkszym
stopniu zaznacza siĊ równieĪ w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ten
proces w znacznym stopniu ksztaátują uwarunkowania o charakterze globalnym. Sprostanie narastającej rywalizacji, w przypadku polskich gospodarstw
rolnych, wiązaü naleĪy z poprawą ich zdolnoĞci konkurencyjnej, gáównie
w páaszczyĨnie zasobowej. Z kolei od efektywnego wykorzystania i pomnaĪania zasobów wewnĊtrznych, przy umiejĊtnym wykorzystaniu wiedzy oraz
moĪliwoĞci zewnĊtrznego finansowania innowacyjnych pomysáów, zaleĪeü
bĊdzie powodzenie w procesie przeksztaáceĔ na obszarach wiejskich w kierunku tworzenia nowych miejsc pracy w dziaáalnoĞci pozarolniczej. WdraĪane instrumenty polityki paĔstwa szczególnie mogą oddziaáywaü na przemiany
strukturalne w rolnictwie oraz z pozytywnymi zmianami w systemach wiejskich, jako przestrzeni spoáeczno-gospodarczej oraz Īycia i pracy ludnoĞci
wiejskiej.
Wraz z rozwojem gospodarczym postĊpuje proces substytuowania poszczególnych czynników produkcji rolniczej, przy czym szczególnego znaczenia
nabiera zastĊpowanie ziemi nakáadami pracy i kapitaáem, a zwáaszcza tym
ostatnim. Jednak w warunkach rozdrobnionego obszarowo polskiego rolnictwa,
zwáaszcza z perspektywy poszczególnych producentów rolnych, powierzchnia
uprawianej ziemi nadal w znacznym stopniu okreĞla zarówno skalĊ, jak i dochody uzyskiwane z dziaáalnoĞci rolniczej. Oznacza to, Īe w sytuacji duĪego rozdrobnienia obszarowego gospodarstw, wzrost ich areaáu moĪe znacząco wpáynąü na poprawĊ ich kondycji ekonomicznej i pozycji konkurencyjnej.
W niniejszej pracy wskazano na wybrane elementy z jednej strony odzwierciedlające záoĪonoĞü procesów rozwojowych na terenach wiejskich, ale
równieĪ wskazujące na wybrane, istotne dla utrzymania witalnoĞci systemów
spoáeczno-ekonomicznych, jako przykáadów róĪnych páaszczyzn, na których
uwidaczniają siĊ rozmaite determinanty umacniania i spowalniania procesów
wzrostu na wsi.
W pierwszej czĊĞci przedstawiono przesáanki inteligentnego rozwoju wsi
z perspektywy teorii zrównowaĪonego rozwoju, gdzie czynniki tego procesu
stanowią cechy strukturalne danego terenu (jak np. dostĊpnoĞü przestrzenna,
lokalizacja geograficzna, cechy mieszkaĔców i podmiotów funkcjonujących na
7



danym terenie) oraz jakoĞü zasobów Ğrodowiskowych i kulturowych. Stworzyáo
to moĪliwoĞci szczegóáowego udokumentowania zjawisk tworzących zarówno
potencjaá, jak i bĊdących barierami inteligentnego rozwoju badanych wsi.
Szczególną uwagĊ poĞwiĊcono czynnikom utoĪsamianym wzglĊdem rozwoju,
tj. takimi, o wysokim zagroĪeniu procesami depopulacji (w wyniku starzenia siĊ
oraz migracji ludnoĞci), o ograniczonych relacjach ekonomicznych z otoczeniem (a zwáaszcza z miastami), jak równieĪ duĪe oparcie lokalnych gospodarek
na sektorze rolnym.
OsiągniĊcie rozsądnego zakresu koncentracji ziemi rolniczej jest poĪądane równieĪ z punktu widzenia ochrony zasobów naturalnych i zrównowaĪonego
rozwoju rolnictwa. Tym samym rozwój polskiego sektora rolnego wiąĪe siĊ
w znacznym stopniu z procesami koncentracji, co jest ĞciĞle powiązane ze
spadkiem liczby gospodarstw rolnych i liczby pracujących w tym segmencie
aktywnoĞci ekonomicznej.
Wprowadzenie do Polski instrumentów WPR stworzyáo dla rolnictwa
nową jakoĞü rozwojową, a polscy rolnicy relatywnie dobrze ją wykorzystali.
Pomimo pewnych skutków niekorzystnych dla producentów rolnych, bilans
polskiego rolnictwa jako czáonka UE jest korzystny. Pozytywne zmiany zaznaczyáy siĊ gáównie w strukturach polskiego rolnictwa. KoniecznoĞü dostosowania
do standardów obowiązujących na jednolitym rynku rolnym byáa barierą dla
pewnej grupy rolników, ale ten przymus i dopáyw Ğrodków finansowych skutkowaá przyĞpieszeniem procesów modernizacji rolnictwa (poprawa struktury
obszarowej, wzrost wyposaĪenia w Ğrodki mechanizacji, zwiĊkszenie siáy ekonomicznej, unowoczeĞnienie technologiczne itp.) i wyodrĊbnianiem siĊ silnych
ekonomicznie, konkurencyjnych gospodarstw rolnych. To zjawisko prowokowaáo poprawĊ produkcyjnoĞci czynników wytwórczych. Sytuacja taka wraz
z rozszerzeniem rynków zbytu oraz dopáatami bezpoĞrednimi skutkowaáa wzrostem dochodów rolniczych. Omówienie zaleĪnoĞci pomiĊdzy instrumentami
WPR oraz wskaĨnikami obrazującymi kondycjĊ gospodarstwa, jak np. wydajnoĞü pracy oraz techniczne uzbrojenie pracy w rodzinnych gospodarstwach
rolnych w Polsce jest przedmiotem rozwaĪaĔ prowadzonych w rozdziale 2
niniejszego opracowania.
Wreszcie w pracy analizowana jest Umowa Partnerstwa, jako jeden
z podstawowych dokumentów regulujących wspóáoddziaáywanie poszczególnych instrumentów polityki rozwoju w Polsce. Dokument ten jest przykáadem
podejĞcia strategicznego w polityce publicznej okreĞlającego sposób wykorzy8



stania funduszy UE w ramach róĪnych polityk, m.in. spójnoĞci, oraz wspólnej
polityki rolnej. Instrumentami realizacji UP są krajowe programy operacyjne
(KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO). W trzeciej czĊĞci skupiono siĊ
na zagadnieniach szczególnie istotnych dla ĪywotnoĞci systemów wiejskich
w przyszáoĞci, a zarazem záoĪonym problemie ochrony zdrowia, jako wyzwaniu
dla tworzenia, wdraĪania oraz oceny instrumentów polityki paĔstwa. Ochrona
zdrowia mieszkaĔców wsi jest bardzo dobrym przykáadem determinanty realizacji celu tematycznego Umowy Partnerstwa, w ramach realizacji zaáoĪeĔ polityki
rozwoju UE i w Polsce.
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Rozdziaá I. ZróĪnicowanie spoáeczno-gospodarcze obszarów wiejskich
w Polsce a moĪliwoĞci ich inteligentnego rozwoju

I.1. Wprowadzenie
Przy rozpatrywaniu moĪliwoĞci rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
zwraca siĊ uwagĊ na wiele uwarunkowaĔ tego procesu. Zasadniczą rolĊ
w uaktywnieniu postĊpu ekonomicznego na wsi wiązano dotychczas przede
wszystkim z dezagraryzacją gospodarki i zatrudnienia. Mechanizm rynkowy
wyraĪający siĊ w narastającej konkurencji i koncentracji wartoĞci dodanej
w branĪach pozarolniczych pobudzaá restrukturyzacjĊ i profesjonalizacjĊ gospodarstw rolnych oraz mobilnoĞü zawodową i przestrzenną ludnoĞci z nimi związanej. Umocnieniu siĊ segmentu towarowej i specjalistycznej produkcji rolnej
towarzyszyáo róĪnicowanie siĊ gospodarek lokalnych i rosnąca aktywnoĞü
zawodowa mieszkaĔców wsi w branĪach pozarolniczych. Pomimo widocznego
efektu modernizacyjnego sektora rolnego, rozwoju nowych funkcji gospodarczych oraz poprawy poziomu i warunków Īycia ludnoĞci, osiągniĊtych przy
wydatnym wsparciu funduszy pochodzących z budĪetu UE, na obszarach wiejskich w kraju nadal zaznaczają siĊ problemy spoáeczno-ekonomiczne (Sikorska,
2013). CzĊĞü terenów boryka siĊ z niewystarczającym popytem na pracĊ. JednoczeĞnie duĪy udziaá spoĞród istniejących miejsc zatrudnienia mieszkaĔców wsi
stanowią zajĊcia niskopáatne, wykonywane w trudnych warunkach, obejmujące
gáównie branĪe produkcyjne, handlowe i usáugowe. PoprawĊ sytuacji zawodowej wiejskich pracowników ogranicza nie tylko niewielkie zróĪnicowanie
dostĊpnych moĪliwoĞci zarobkowania, lecz takĪe utrudniony dostĊp do usáug
istotnych z punktu widzenia utrzymania bądĨ zwiĊkszenia aktywnoĞci zawodowej, takich jak transport publiczny, szkolenia, opieka zdrowotna czy wsparcie
opiekuĔcze. Poziom wynagrodzeĔ w zestawieniu z kosztami wynikającymi
z zatrudnienia nierzadko skáania czĊĞü mieszkaĔców wsi do biernoĞci zawodowej, podejmowania zajĊü dorywczych, w tym w gospodarstwach rolnych. Taka
sytuacja nie sprzyja dalszym proefektywnoĞciowym zmianom w rolnictwie,
przyczynia siĊ do utrzymania ukrytego bezrobocia w tym sektorze oraz wzmacnia zaleĪnoĞü od transferów publicznych i ĞwiadczeĔ spoáecznych (Karwat-WoĨniak, ChmieliĔski, 2013, Niedzielski, 2015).
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Szereg miejscowoĞci wiejskich w kraju wskutek odpáywu i starzenia siĊ
ludnoĞci zanika. Jest to efekt procesu urbanizacji i kontynuacji trwaáych zjawisk
spoáeczno-gospodarczych, które zaznaczają siĊ selektywnie na obszarach wiejskich. Sytuacja demograficzna wymienionych spoáecznoĞci sprawia, Īe istnieje
tam duĪe zapotrzebowanie na usáugi zdrowotne, opiekuĔcze, komunikacyjne,
kulturalne czy wsparcie socjalne. NajczĊĞciej nie moĪe ono byü zaspokojone ze
wzglĊdu na trudną sytuacjĊ finansową osób starszych, a takĪe ograniczoną
liczbĊ odpowiednich firm, organizacji i instytucji.
Problemy bytowe i demograficzne zaznaczają siĊ z róĪnym natĊĪeniem
w regionach wiejskich w kraju. Relatywnie najlepszą sytuacjĊ pod wzglĊdem
poziomu i warunków Īycia ludnoĞci obserwuje siĊ we wsiach podmiejskich,
zlokalizowanych w sferze oddziaáywania najwiĊkszych i Ğrednich miast lub
miejscowoĞciach o rozwiniĊtych funkcjach turystycznych i rekreacyjnych.
Tereny te charakteryzuje siĊ w kategoriach wysokiego poziomu rozwoju spoáeczno-gospodarczego. Dotyczy on najogólniej wsi z póánocno-zachodniej,
zachodniej i poáudniowo-zachodniej czĊĞci Polski (województwa dolnoĞląskie,
lubuskie, opolskie, pomorskie, wielkopolskie i maáopolskie) (Stanny i inni,
2018). Na przeciwlegáym biegunie znajdują siĊ z reguáy miejscowoĞci poáoĪone z dala od oĞrodków miejskich, zwykle na obrzeĪach regionów, gáównie
w Polsce póánocno-wschodniej, wschodniej i poáudniowo-wschodniej (województwa podlaskie, lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, warmiĔsko-mazurskie). Cechują siĊ one siĊgającymi czasu rozbiorów i okresu miĊdzywojennego opóĨnieniami gospodarczymi, ograniczoną dostĊpnoĞcią komunikacyjną, maáym zaludnieniem, deficytami po stronie infrastruktury technicznej
i spoáecznej, a takĪe relatywnie niĪszym poziomem wyksztaácenia mieszkaĔców (Rosner i Stanny, 2016, Stanny i inni, 2018). Wymienione charakterystyki
sprawiają, Īe szanse na uaktywnienie procesów rozwoju spoáeczno-gospodarczego, a w konsekwencji równieĪ na poprawĊ sytuacji ekonomicznej
tamtejszej ludnoĞci są wzglĊdnie niĪsze. Niewątpliwie pojawienie siĊ takich
moĪliwoĞci wiąĪe siĊ z odpowiednim wykorzystaniem wsparcia pochodzącego
z zewnątrz, jak równieĪ spoĪytkowaniem wewnĊtrznych zasobów i ukrytych
potencjaáów ubogich i peryferyjnych miejscowoĞci.
NiezaleĪnie od poáoĪenia geograficznego i nasilenia postĊpu ekonomicznego tereny wiejskie w Polsce dotykają negatywne skutki zmian klimatu oraz
problemy ze stanem Ğrodowiska naturalnego (Wasilewski, 2013, BaĔski, 2014,
BaĔski, 2017). Rozwój produkcji rolnej na skalĊ przemysáową wiąĪe siĊ z ogra-
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niczeniem i obniĪeniem jakoĞci zasobów wody, pogorszeniem stanu gleb, emisją gazów cieplarnianych, a takĪe stratami w zakresie róĪnorodnoĞci biologicznej. Intensywne inwestycje w infrastrukturĊ techniczną, presja urbanizacyjna
i Īywioáowe osadnictwo oddziaáują na wiejskie ekosystemy, modyfikują naturalny krajobraz, generując dodatkowe koszty dla budĪetów lokalnych i Ğrodowiska (Kozyra i Siebielec, 2014). JednoczeĞnie rozpowszechnienie spalania paliw
staáych i odpadów na cele grzewcze i bytowe powoduje zjawiska wysokich
stĊĪeĔ pyáu zawieszonego w powietrzu nie tylko w mieĞcie, ale takĪe na wsi
(Stan Ğrodowiska…, 2016).
Jako jeden ze sposobów przeáamywania marginalizacji spoáeczno-ekonomicznej róĪnych terenów wiejskich, a takĪe odpowiedzi na wyzwania
związane z pogorszeniem stanu Ğrodowiska naturalnego, wskazuje siĊ koncepcje
inteligentnego rozwoju. Dotyczą one takiego ksztaátowania warunków dáugofalowego i dynamicznego wzrostu gospodarczego, aby nie wywieraá on negatywnych efektów zewnĊtrznych. Dlatego gáównego narzĊdzia w jego kreowaniu
upatruje siĊ w innowacjach i zwiĊkszeniu liczby przedsiĊwziĊü mogących przysáuĪyü siĊ ich wytworzeniu (dziaáalnoĞü naukowa, badawcza). ZaáoĪenia i instrumenty inteligentnego rozwoju są coraz wyraĨniej obecne w strategiach
i praktykach polityki regionalnej i wiejskiej UE oraz jej paĔstw czáonkowskich.
Najogólniej polegają one wspieraniu prywatnych i publicznych inicjatyw mogących okazaü siĊ przeáomowe dla gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej
firm krajowych. Polityka proinnowacyjna przybiera róĪnorodne formy, począwszy od promowania wspóápracy miĊdzy pracownikami naukowymi a biznesem,
poprzez wyznaczanie strategicznych kierunków badaĔ i zwiĊkszanie na nie
nakáadów, aĪ po oferowanie zachĊt finansowych i podatkowych dla podmiotów
innowacyjnych (Mazzucato, 2016). NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe nowe i cenne
ekonomicznie rozwiązania tworzone są z reguáy przez prywatne i duĪe przedsiĊbiorstwa funkcjonujące w skali miĊdzynarodowej i relatywnie najbardziej przyczyniają siĊ do dobrobytu metropolii i ich mieszkaĔców. Sprzyja temu renta
poáoĪenia, z którą wiąĪą siĊ niĪsze koszty pozyskiwania kapitaáu, wykwalifikowanych pracowników i wartoĞciowych informacji gospodarczych oraz moĪliwoĞü wspóápracy z licznymi organizacjami nastawionymi na kreowanie nowych
bądĨ ulepszonych produktów i usáug (Freshwater, 2016). Przestrzennej koncentracji dziaáalnoĞci innowacyjnej sáuĪy takĪe system definiowania, uznawania
i rozpowszechniania innowacji, ksztaátowany przez najbardziej znaczące kraje,
firmy i organizacje (Godin, 2015). W efekcie róĪnice w poziomie rozwoju
gospodarczego bazującego na nowych produktach i usáugach o wysokiej warto12



Ğci dodanej utrzymują siĊ i wynikają ze specyfiki procesu innowacji. W tym
kontekĞcie odniesienie czy realizacja konwencjonalnie rozumianej teorii i instrumentów inteligentnego rozwoju do terenów peryferyjnych i wiejskich wydają siĊ problematyczne.
Odmienny sposób postrzegania miejsko-wiejskich róĪnic w poziomie
rozwoju gospodarczego, a takĪe traktowania dziaáalnoĞci innowacyjnej proponuje idea inteligentnego rozwoju wsi (smart rural development). Wskazuje ona na
nowe moĪliwoĞci postĊpu gospodarczego w wyniku áączenia unikalnych zasobów i potencjaáów wsi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i rozwiązaĔ
biznesowych oraz wsparcia zewnĊtrznego. W perspektywie inteligentnego
rozwoju wsi gáównego celu nie stanowi niwelowanie tradycyjnie pojmowanego
dystansu pomiĊdzy metropoliami a peryferiami. Koncepcja ta wpisuje siĊ raczej
w paradygmat zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich (Naldi i inni,
2015, Zegar, 2017). DziaáalnoĞü innowacyjna jest tam postrzegana szeroko
i ukierunkowuje siĊ ją na rozwiązanie lokalnych problemów spoáecznych, Ğrodowiskowych i ekonomicznych. Podejmowane przedsiĊwziĊcia rozwojowe
sáuĪą tworzeniu dogodnych warunków Īycia i aktywnoĞci zawodowej oraz
zaspokojeniu potrzeb mieszkaĔców. Niniejszy rozdziaá monografii koncentruje
siĊ na identyfikacji i ocenie wybranych przesáanek oraz ograniczeĔ tak rozumianego inteligentnego rozwoju wsi. Wskazane w literaturze przedmiotu jego
przejawy wykorzystano do analizy wyników badaĔ terenowych przeprowadzonych na obszarach wiejskich w Polsce.
I.2. Identyfikacja moĪliwoĞci inteligentnego rozwoju wsi: dane i metodyka
PojĊcie inteligentnego rozwoju wsi jest terminem wieloznacznym.
Przekáada siĊ to na trudnoĞci w empirycznej weryfikacji jego przesáanek,
przejawów i stanu zaawansowania. Za kluczowy element inteligentnego
rozwoju uznaje siĊ wzrost gospodarczy wywoáany innowacjami. Proces
powiĊkszania siĊ produkcji dóbr i usáug jest zwykle osiągany dziĊki akumulacji kapitaáu (oszczĊdnoĞci), zwiĊkszeniu zasobów pracy oraz postĊpowi
technicznemu (Graczyk i inni, 2018). Ten ostatni nastĊpuje dziĊki przyrostowi wiedzy, bĊdącej warunkiem innowacji, rozumianych klasycznie jako
wdroĪenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub
usáugi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach
13



z otoczeniem (PodrĊcznik Oslo…, 2005). W ujĊciu konwencjonalnym, zgodnym z modelem STI (science, technology, innovation) innowacje z czasem
rozprzestrzeniają siĊ, przyczyniając siĊ do wytworzenia nowych produktów
i wydajnych metod wytwarzania (Potencjaá innowacyjny…, 2016). Proces
tworzenia nowych rozwiązaĔ jest niepewny, z reguáy wymaga znacznych
nakáadów inwestycyjnych, informacji skodyfikowanej, naukowej i skutkuje
wygenerowaniem w praktyce gospodarczej przeáomowych produktów i usáug
w skali miĊdzynarodowej czy globalnej. PrzyjĊte wskaĨniki inteligentnego
rozwoju są w modelu STI przede wszystkim oparte na tradycyjnych nakáadowych lub wynikowych miarach innowacyjnoĞci (poziom wydatków przedsiĊbiorstw lub rządu na badania i rozwój jako procent w PKB, liczba publikacji
naukowych, patentów). Interpretacja tych wskaĨników wiąĪe siĊ z klasyczną
analizą iloĞciową danych statystycznych (tabela I.1). Dlatego moĪliwoĞü
rozpatrywania dziaáalnoĞci innowacyjnej lub inteligentnego rozwoju dotyczy
zwykle krajów, rzadziej regionów lub subregionów (np. udziaá wydatków na
badania i rozwój w PKB, poziom formalnego wyksztaácenia) (Bonfiglio
i inni, 2017).

Tabela I.1. Modele innowacji dla obszarów wiejskich
Konwencjonalny
rozwiązanie przeáomowe dla rynku
Rodzaj innowacji
i oparte o nowoczesne technologie
Wyszczególnienie

Czynniki
Innowacji
ZasiĊg innowacji
Podmioty
Innowacji
Cel innowacji
Sposób
Upowszechnienia
Metody pomiaru
I badania
Innowacji

-nakáady na B+R,
-wiedza naukowa,
skodyfikowana i sformalizowana

ZrównowaĪonego Rozwoju
ulepszenie w skali lokalnej
lub ponadlokalnej
-wspóápraca,
-uczenie siĊ,
-wiedza niesformalizowana,
ukryta, wykorzystująca lokalne
praktyki i doĞwiadczenia
lokalny, regionalny
gospodarstwa rolne, maáe i Ğrednie
firmy, organizacje spoáeczne
odpowiedĨ na lokalne problemy
spoáeczno-gospodarcze

globalny, miĊdzynarodowy
duĪe przedsiĊbiorstwa,
korporacje, start-up-y
wzrost konkurencyjnoĞci
firm i paĔstw
odgórny, zgodny
oddolny
z teorią cyklu Īycia produktu
dane i analizy iloĞciowe:
dane i metody jakoĞciowe: analiza
liczba patentów, publikacji naukoprzypadków udanej realizacji
wych, iloĞü nakáadów na B+R
innowacyjnego rozwiązania

ħródáo: opracowanie wáasne.
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W rozdziale ze wzglĊdu na fakt, Īe rozwaĪania dotyczą gospodarki wiejskiej, opartej czĊĞciowo na tradycyjnych branĪach (o niskim i Ğrednim udziale
technologii) przy rozpatrywaniu inteligentnego rozwoju odwoáano siĊ do modelu innowacji DIU (doing, using, interacting) bazującego na uczeniu siĊ i wykorzystywaniu róĪnych relacji, interakcji z instytucjami i firmami (Potencjaá
innowacyjny…, 2016). Wiedza przyczyniająca siĊ do wytworzenia innowacji ma
w takim podejĞciu charakter niesformalizowany, nierzadko ukryty, a jej zasiĊg
ogranicza siĊ do ukáadów lokalnych.
Zgodnie z taką perspektywą, nowe rozwiązania obejmujące produkty lub
usáugi (ulepszenia) tworzone są nie tylko przez instytucje naukowe i dziaáy
badawcze przedsiĊbiorstw, ale i maáe podmioty, organizacje, funkcjonujące na
rynkach lokalnych i ponadlokalnych. Mechanizmem decydującym o powstaniu
innowacji jest wspóápraca w ramach grupy tworzonej przez róĪne podmioty
(tabela I.1). W opisanym modelu dziaáalnoĞü innowacyjna jest charakterystyczna dla mniejszych jednostek przestrzennych, w tym pojedynczych miejscowoĞci
wiejskich. JednakĪe, ze wzglĊdu na brak odpowiednich danych i informacji
niewiele badaĔ dotyczących innowacyjnoĞci dotyczy niewielkich ukáadów
przestrzennych. Unikalny materiaá empiryczny zgromadzony w badaniach
IERiGĩ-PIB umoĪliwiaá czĊĞciowe przeáamanie tych ograniczeĔ i sformuáowanie diagnozy stanu oraz perspektyw inteligentnego rozwoju badanych miejscowoĞci w sposób poĞredni i bazujący na analizie jakoĞciowej (Naldi i inni, 2015).
Wspomniane podejĞcie odwoáywaáo siĊ do odpowiedniego wykorzystania zasobów i potencjaáów tkwiących w obszarach wiejskich w celu utrzymania ich
ĪywotnoĞci i maksymalizacji korzyĞci odnoszonych przez spoáecznoĞci lokalne
(Zegar 2017, Inteligentne wsie…, 2018).
TrudnoĞci metodologiczne związane z analizowanym zagadnieniem pogáĊbia fakt zróĪnicowanego spojrzenia na zagadnienie rozwoju, od wąskiego
koncentrującego siĊ na globalnej wartoĞci produktów i usáug przypadających na
daną populacjĊ, po szerokie, akcentujące spoáeczne i Ğrodowiskowe jego korelaty (Wilkin, 2018). W opracowaniu przyjĊto sposób rozumienia rozwoju wsi
jako wielowymiarowego procesu, sáuĪącego dobrobytowi, wysokiej jakoĞci
Īycia i zaspokojeniu potrzeb materialnych, spoáecznych, kulturowych osób
zamieszkujących i pracujących w jej obrĊbie w perspektywie dáugiego okresu
(Moseley, 2003, Rosner i Stanny, 2016).
Prezentowane analizy konfrontują wybrane zaáoĪenia inteligentnego rozwoju wsi obecne w unijnych i krajowych oficjalnych dokumentach strategicz15



nych i teoriach rozwoju wsi z wynikami badaĔ ankietowych. Ich celem byáo
okreĞlenie barier i moĪliwoĞci inteligentnego rozwoju obszarów wiejskich
w kraju. RozwaĪania oparto o materiaá Ĩródáowy pochodzący z badaĔ terenowych IERiGĩ-PIB, przeprowadzonych w 2016 roku w dziesiĊciu wsiach zlokalizowanych w piĊciu róĪnych makroregionach kraju (dwie miejscowoĞci przypadaáy na jeden makroregion)1. MiejscowoĞci te znajdowaáy siĊ w polu obserwacji IERiGĩ-PIB od wielu lat i byáy dobrane sposób celowy, tak aby odzwierciedlaáy charakterystyki rolnictwa (zwáaszcza struktury agrarnej ogóáu gospodarstw rolnych w kraju) i spoáecznoĞci wiejskich w wyróĪnionych duĪych
ukáadach terytorialnych (Sikorska, 2013). Podziaá kraju obejmowaá piĊü makroregionów grupujących od dwóch do czterech województw: I – Ğrodkowozachodni (kujawsko-pomorskie i wielkopolskie), II – Ğrodkowowschodni (mazowieckie, lubelskie, áódzkie i podlaskie), III – poáudniowo-wschodni (maáopolskie, podkarpackie, Ğląskie i ĞwiĊtokrzyskie), IV – poáudniowo-zachodni (dolnoĞląskie, lubuskie i opolskie) oraz V – póánocny (warmiĔsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie).
W badanych miejscowoĞciach zbierano informacje o charakterze iloĞciowym i jakoĞciowym przy pomocy kwestionariusza (tzw. charakterystyka
wsi), skierowanego do soátysa. Pytania miaáy charakter zarówno zamkniĊty,
jak i otwarty. Gromadzone dane byáy równieĪ uzupeániane o obserwacje osób
ankietujących i informacje przekazywane im przez pozostaáych mieszkaĔców
wsi. W efekcie uzyskano szeroki materiaá empiryczny dotyczący róĪnorodnych cech wsi (lokalizacji przestrzennej, gospodarki lokalnej, infrastruktury
technicznej i spoáecznej, związków z otoczeniem spoáeczno-gospodarczym,
stanu Ğrodowiska, iloĞci i rodzaju zasobów przyrodniczych, kulturowych), jak
równieĪ Īycia lokalnej spoáecznoĞci (aktywnoĞci ekonomicznej mieszkaĔców,
ich cech spoáeczno-demograficznych, problemów bytowych, partycypacji
spoáecznej). NaleĪy zaznaczyü, Īe badane wsie byáy bardziej rolnicze niĪ ogóá
wiejskich miejscowoĞci branych pod uwagĊ w badaniach bazujących na
statystyce publicznej, poniewaĪ w ich skáad nie wchodziáy lokalizacje podmiejskie (Sikorska, 2013b).


1

CzĊĞü wyników badaĔ zawartych w niniejszym rozdziale opublikowano w artykule, który
ukazaá siĊ na áamach czasopisma Economic and Regional Studies, 11(4), 2018, 57-68.
W dalszej czĊĞci tekstu dla rozróĪnienia badanych wsi poszczególnym miejscowoĞciom
przyporządkowano cyfry rzymskie (od I do V) oznaczające makroregiony ich lokalizacji,
a kaĪdą wieĞ z makroregionu oznaczono dodatkowo literami a lub b.
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I.3. Inteligentny rozwój w warunkach obszarów wiejskich
ħródeá koncepcji inteligentnego rozwoju wsi (smart rural development)
naleĪy poszukiwaü w szeregu teorii i badaĔ z zakresu ekonomii (teoria innowacji, kapitaáu ludzkiego, konkurencyjnoĞci), studiów regionalnych i przestrzennych (koncepcje innovative milieu, biegunów wzrostu, rdzenia i peryferii).
Rosnące zainteresowanie technologiami, jak równieĪ poszukiwanie nowych
Ĩródeá legitymizacji instytucjonalnej zaowocowaáo adaptacją i swoistą kompilacją czĊĞci wniosków páynących z dorobku badawczego wymienionych poglądów na potrzeby prowadzenia polityki publicznej (policy oriented concept). Idea
inteligentnego rozwoju wsi zostaáa zainicjowana i jest obecna na páaszczyĨnie
strategii i praktyki gospodarczej realizowanej przez UE, obejmującej kwestie
spójnoĞci, rolnictwa i obszarów wiejskich2 (WPR). Wedáug dokumentów UE,
okreĞlenie inteligentny odnosi siĊ do wzrostu gospodarczego, którego elementami skáadowymi są innowacja i wiedza. W tym kontekĞcie inteligentny rozwój
wsi naleĪy rozumieü jako rodzaj postĊpu ekonomicznego osiąganego w nastĊpstwie prowadzenia dziaáalnoĞci innowacyjnej, edukacyjnej i badawczej na
obszarach wiejskich. W tej perspektywie rolĊ instytucji publicznych widzi siĊ
w tworzeniu warunków dla realizowania wymienionych typów aktywnoĞci
poprzez kreowanie odpowiednich ram prawnych, instytucjonalnych, promowanie miĊdzysektorowej wspóápracy miĊdzy podmiotami gospodarczymi, instytucjami pozarządowymi i publicznymi czy wspóáfinansowanie i wsparcie róĪnorodnych przedsiĊwziĊü ze Ğrodków publicznych (KE, 2010a, 2010b).
Kwestia oparcia gospodarki na innowacjach i badaniach, która jest istotą
inteligentnego rozwoju, znalazáa wyraz w polityce UE od niedawna. Przez lata
idea ta ewoluowaáa, zyskując coraz wiĊksze zainteresowanie. Na początku byáa
to refleksja teoretyczna, nastĊpnie przybraáa ona formĊ projektów pilotaĪowych,
aĪ ostatecznie przerodziáa siĊ w instrument realizacji celów strategicznych UE,
rozwijany we wszystkich regionach paĔstw czáonkowskich (McCann, 2015).
NaleĪy podkreĞliü, Īe koncepcja inteligentnego rozwoju zostaáa pomyĞlana jako
motyw przewodni realizacji najwaĪniejszej strategii rozwoju UE Europa 2020.
We wspomnianym dokumencie w innowacjach i wiedzy upatruje siĊ sposobu na
rozwiązanie podstawowych problemów ekonomicznych (bezrobocie, powolny
wzrost i dekoniunktura gospodarcza, niska konkurencyjnoĞü przedsiĊbiorstw),

2

Z kolei w USA inteligentny rozwój wsi wiąĪe siĊ z dziedziną planowania przestrzennego
i polega na dziaáaniach hamujących Īywioáowy rozrost miast (urban sprawl) (Daniels, 2001).
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ekologicznych (ocieplanie siĊ klimatu, wzrost zanieczyszczeĔ, wyczerpywanie
siĊ zasobów) i spoáecznych (starzenie siĊ ludnoĞci), jak równieĪ widzi siĊ w nich
podstawĊ przyszáego rozwoju. Inteligentny rozwój wpisuje siĊ zatem w dominujący obecnie paradygmat rozwojowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, uznawany a priori jako sáuszny i postrzegany jako panaceum na wiĊkszoĞü wspóáczesnych bolączek (Zarycki, 2014, Godin, 2015).
Podnosi siĊ jednakĪe argument, iĪ niezaleĪnie od deklarowanych celów
polityka publiczna bazująca na innowacjach, wiedzy i badaniach paradoksalnie
ma niewielkie szanse powodzenia na obszarach wiejskich (McCann,
Ortega-Argiles, 2015). Jak pokazują liczne analizy z dziedziny geografii ekonomicznej, wzrost gospodarczy oparty na innowacjach i badaniach dokonuje siĊ
zazwyczaj w duĪych oĞrodkach miejskich, gdzie skoncentrowany jest kapitaá
i ludnoĞü. Realizowany jest on w miejscach lokalizacji korporacji transnarodowych, licznych i kooperujących ze sobą podmiotów gospodarczych, wspieranych przez zaplecze instytucji naukowych i organizacji wyspecjalizowanych
w usáugach dla biznesu.
W konsekwencji, programy wspierające powstawanie nowych rozwiązaĔ
produktowych, procesowych, organizacyjnych czy marketingowych zwiĊkszających produktywnoĞü gospodarki stanowią zwykle odpowiedni instrument dla
miast, poniewaĪ ich efekty zaleĪą od stopnia przedsiĊbiorczoĞci, zróĪnicowania
gospodarki, dostĊpnoĞci kapitaáu i intensywnoĞci powiązaĔ miĊdzy podmiotami
(efekt aglomeracji) (Teräs i inni, 2015). Intensywne pobudzanie rozwoju obszarów wiejskich inwestycjami w innowacje czy nowe technologie moĪe nie przynosiü zakáadanych efektów ze wzglĊdu na ograniczenia po stronie podaĪowej
i duĪe koszty takich przedsiĊwziĊü. Na terenach wiejskich, obok nielicznych
duĪych podmiotów (np. branĪa rolno-spoĪywcza), dominują firmy maáe, mikro
oraz gospodarstwa rolne, które dziaáają w rozproszeniu, na ograniczoną skalĊ,
z reguáy w sektorach tradycyjnych, takich jak: rolnictwo, leĞnictwo, ryboáówstwo, turystyka, gastronomia. Ze wzglĊdu na ograniczone Ğrodki finansowe
podmioty te z reguáy nie inwestują w kosztowne innowacje technologiczne
(Tödling, 2011). Na opisywanych terenach zaznacza siĊ takĪe z reguáy deficyt
organizacji odpowiedzialnych za tworzenie i wymianĊ nowej wiedzy, a zwáaszcza za dostosowywanie tych informacji do lokalnego kontekstu. Brakuje tam
równieĪ zazwyczaj podmiotów oferujących Ğrodki finansowe na realizacjĊ
przedsiĊwziĊü o podwyĪszonym ryzyku gospodarczym.
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Znaczące odlegáoĞci i relatywnie gorzej rozwiniĊta sieü transportowa
i komunikacyjna, brak wspóápracy przedsiĊbiorstw, organizacji naukowo-badawczych i instytucji wspierających stanowi utrudnienie organizacyjne,
wymusza alternatywne formy kontaktów i ogranicza wypracowywanie nowej
wiedzy i rozwiązaĔ. Dodatkowo w sytuacji wdraĪania projektów okreĞlanych
jako innowacyjne, na terenach wiejskich obserwuje siĊ nierzadko zjawisko
przechwytywania pomocy finansowej lub wartoĞci dodanej z nimi związanej
przez firmy i instytucje z duĪych oĞrodków miejskich (centrów rozwoju) czy
niedostosowanie nowych inwestycji, szczególnie opartych o branĪe wysokiej
techniki, do lokalnej sytuacji (KarpiĔska, 2016, Bonfiglio i inni, 2017). Dlatego
wskazuje siĊ, Īe ze wzglĊdu na specyfikĊ wsi model jej inteligentnego rozwoju
powinien byü oparty na innych zaáoĪeniach niĪ w przypadku obszarów zurbanizowanych, gdzie dominujący paradygmat stanowi koniecznoĞü wzmacniania
konkurencyjnoĞci i postĊpu technologicznego (HadyĔski, 2015). Czynnikami
wzrostu w przypadku miast są nowoczesne sieci transportowe i telekomunikacyjne, gĊste sieci spoáeczne zapoĞredniczone przez rozwiązania technologiczne
oraz pozytywne efekty koncentracji podmiotów gospodarczych. Jako odpowiednia dla terenów wiejskich postulowana jest perspektywa rozwoju zrównowaĪonego wsi, okreĞlająca wieĞ jako obszar odrĊbny (zróĪnicowany) pod wzglĊdem
zasobów i relacji rynkowych, wymagający zachowania, tworzenia dogodnych
warunków Īycia i zaspokajania potrzeb i aspiracji mieszkaĔców, a nie wyáącznie
przedmiot niwelowania dystansu ekonomicznego w stosunku do miast, mierzonego zwykle przy pomocy wskaĨnika PKB per capita (Saraceno, 2013, Zegar,
2017). Trwaáe uwarunkowania spoáeczno-gospodarcze przesądzają bowiem
o tym, Īe miĊdzy terenami zurbanizowanymi, cechującymi siĊ koncentracją
wzrostu i zatrudnienia a obszarami peryferyjnymi osiągniĊcie konwergencji
ekonomicznej czy jednakowego nasycenia innowacjami wydaje siĊ maáo prawdopodobne.
W tym kontekĞcie celem strategii rozwojowych dla terenów wiejskich
i dziaáaĔ oddolnych powinno byü podnoszenie poziomu Īycia ich mieszkaĔców,
rozwiązywanie waĪnych, lokalnych problemów spoáeczno-gospodarczych czy
áagodzenie negatywnych efektów związanych z globalizacją i ksztaátowaniem
siĊ wspólnych rynków. W celu osiągniĊcia trwaáych i skutecznych efektów
projektowane przedsiĊwziĊcia rozwojowe w pierwszej kolejnoĞci muszą braü
pod uwagĊ caáoksztaát elementów skáadających siĊ na lokalny, endogeniczny
potencjaá wsi. Potencjaá ten okreĞlany jest teĪ jako aktywa obszarów wiejskich,
tworzące ich markĊ, toĪsamoĞü, podstawĊ w kreowaniu wartoĞci dodanej
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i wyznaczaniu atrakcyjnoĞci jako miejsca zamieszkania. Opisywany zasób
okreĞla siĊ takĪe mianem kapitaáu ekonomicznego, spoáecznego, Ğrodowiskowego i kulturowego, odróĪniającego wsie od obszarów zurbanizowanych (Bryden
i Dawe, 2008). W szczególnoĞci skáadają siĊ na niego dobra w postaci zasobów
naturalnych i przyrodniczych: ziemia, lasy, fauna i flora, krajobraz, rzeki, jeziora. Wymienione elementy stanowią w róĪnym stopniu podstawĊ funkcjonowania
dla branĪ czy dziaáalnoĞci zakorzenionych w strukturze gospodarczej miejscowego rynku i tradycyjnie związanych z wsią, takich jak produkcja rolna, produkcja leĞna, przetwórstwo rolno-spoĪywcze, produkcja energii ze Ĩródeá odnawialnych, usáugi Ğrodowiskowe, gastronomia, rĊkodzielnictwo, rybactwo, turystyka, rekreacja, ochrona zdrowia, przemysáy kultury (rysunek I.1) (Naldi i inni,
2015, Zegar, 2017).

Rysunek I.1. Czynniki inteligentnego rozwoju obszarów wiejskich

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie (Naldi i inni, 2015).

Wymienione zasoby i branĪe funkcjonujące w oparciu o nie stanowią nierzadko nisze rynkowe wymagające odkrycia i rozwoju w warunkach lokalnych
(Tödtling, 2011). Jednak funkcjonowanie tradycyjnych dziaáalnoĞci gospodarczych w oparciu o specyficzne dobra dla danego obszaru powinno byü nie tylko
realnie uaktywnione, ale takĪe musi bazowaü na przeksztaáceniu koncepcyjnym
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i technologicznym oferowanych produktów i usáug (poszerzenie oferty, zmiana
koncepcji oferty, zwiĊkszenie krĊgu odbiorców, wykorzystanie nowych technologii przy tworzeniu produktu, jego dystrybucji i promocji)3, skutkującym wzrostem ich wartoĞci ekonomicznej (waloryzacja) (BaĔski, 2017).
W Ğwietle koncepcji inteligentnego rozwoju, wymienione przeksztaácenia
w dziaáalnoĞci wiejskich podmiotów gospodarczych, takich jak firmy, gospodarstwa rolne, gospodarstwa spóádzielcze, stowarzyszenia, muszą byü oparte
w istotnym stopniu o nowoczesne, innowacyjne rozwiązania zaczerpniĊte
z rynku (z zewnątrz), ale takĪe rozwiązania i pomysáy generowane oddolnie
(tabela I.1). ħródáo tych ostatnich stanowi zwykle wiedza i doĞwiadczenie pracowników zamieszkujących tereny wiejskie, informacje generowane w efekcie
nawiązywania i utrzymywania relacji z przedstawicielami sfery biznesu, klientów, instytucji publicznych. Obok przeobraĪeĔ w ofercie rynkowej i rozwoju
wspóápracy na poziomie lokalnym, dla uaktywnienia procesów inteligentnego
rozwoju, wiejskie podmioty gospodarcze powinny wprowadzaü zmiany organizacyjne i marketingowe, polegające na intensyfikacji wspóápracy biznesowej (klastry), nawiązywaniu partnerstw publiczno-prywatnych oraz nowych relacji
z firmami i instytucjami funkcjonującymi w oĞrodkach wzrostu. Schemat tych
relacji moĪe opieraü siĊ na kooperacji z duĪym przedsiĊbiorstwem bĊdącym
Ĩródáem wiedzy, technologii, rozwiązaĔ stosowanych na rynkach regionalnych
i miĊdzynarodowych, co umoĪliwiaáoby dotarcie do ponadlokalnych rynków
zbytu (Teräs i inni, 2015). Obok specyficznych kapitaáów obszarów wiejskich, na
które skáadają siĊ dobra publiczne i prywatne, miejscowoĞci te wyposaĪone są
w dobra materialne i niematerialne w postaci infrastruktury technicznej, spoáecznej i aktywa finansowe (budynki, drogi, instytucje, oszczĊdnoĞci) (Copus i van
Well, 2015).
Dziaáania sáuĪące rozwojowi kanaáów napáywu zasobów oraz zwiĊkszeniu
natĊĪenia odpáywu produktów i usáug oferowanych przez firmy i gospodarstwa
rolne z terenów wiejskich wydają siĊ byü atrakcyjne w kontekĞcie páytkich
rynków lokalnych, a takĪe rosnącego zapotrzebowania na produkty i usáugi
wysokiej jakoĞci związanego z popularyzacją zdrowego trybu Īycia. Popyt na
taki asortyment zgáasza szczególnie tzw. nowa klasa Ğrednia, która coraz czĊĞciej wybiera wieĞ jako miejsce zamieszkania, wypoczynku, rekreacji czy spĊ

3
Chodzi tu o unowoczeĞnienie tradycyjnych dziaáalnoĞci za pomocą nowych technologii,
rekonfiguracjĊ i rekonceptualizacjĊ dotychczas wytwarzanych produktów i Ğwiadczonych usáug
lub dywersyfikacjĊ istniejących rynków poprzez poszerzanie oferty i nawiązywanie wspóápracy
z podmiotami gospodarczymi o pokrewnym profilu dziaáalnoĞci (Forray i inni, 2012).
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dzania czasu wolnego, a takĪe zaopatrywania siĊ w produkty ĪywnoĞciowe
(Halamska, 2015). PostĊpująca gentryfikacja obszarów wiejskich stanowi zatem
szansĊ na znaczące pogáĊbienie lokalnych rynków od strony popytowej i podaĪowej. JednoczeĞnie zapotrzebowanie na produkty i usáugi o wysokiej jakoĞci,
wytworzone lokalnie i bez uszczerbku dla Ğrodowiska naturalnego ze strony
mieszkaĔców miast i innych konsumentów systematycznie zwiĊksza siĊ, przyczyniając siĊ do wzrostu i zróĪnicowania lokalnych gospodarek, gdzie waĪne
miejsce zajmuje produkcja rolnicza.
W tym kontekĞcie moĪna zakáadaü, iĪ inteligentny rozwój wsi okreĞlają
wzajemnie powiązane ze sobą elementy obejmujące strukturalne czynniki gospodarcze, zasoby Ğrodowiskowe i kulturowe oraz sieci powiązaĔ i wspóápracĊ
róĪnych podmiotów wiejskich (Naldi i inni, 2015) (rysunek I.1). Czynniki strukturalne w postaci lokalizacji miejscowoĞci, infrastruktury technicznej, mieszkaĔców, podmiotów gospodarczych, decydują o intensywnoĞci, i moĪliwoĞciach
rozwoju relacji rynkowych. Z kolei zasoby naturalne, kulturalne, udogodnienia
Ğrodowiskowe, walory krajobrazowe i rekreacyjne stanowią bazĊ funkcjonowania
podmiotów gospodarczych, spoáecznych i aktywnoĞci spoáeczno-zawodowej
populacji wiejskiej. NiezbĊdnym warunkiem inteligentnego rozwoju jest odpowiednie wykorzystanie tych elementów przy udziale nowoczesnych technologii
i nowych metod organizacyjnych i marketingowych. ZwiĊkszenie wartoĞci produktów i usáug gospodarek wiejskich, ich waloryzacjĊ i kreatywne zastosowanie
warunkują jednoczeĞnie cechy i postawy spoáecznoĞci lokalnej. ZaleĪą one od
wiedzy i kwalifikacji tych osób, mobilnoĞci spoáecznej i przestrzennej oraz poziomu zaangaĪowania w sprawy lokalne. Istotnym komponentem caáego ukáadu
przesáanek inteligentnego rozwoju jest wspóápraca i sieci wzajemnych powiązaĔ
mieszkaĔców oraz intensywnoĞü ich relacji z aktorami zewnĊtrznymi posiadającymi nową i cenną wiedzĊ. Wiedza i nowe informacje pozyskane z zewnątrz, jak
równieĪ publiczne i prywatne Ğrodki finansowe mogą byü wykorzystane
w odkrywaniu i rozwoju niszowych lub typowych dla terenów wiejskich dziaáalnoĞci gospodarczych, jak i rozwijaniu usáug spoáecznych.
I.4. Charakterystyka potencjaáu inteligentnego rozwoju badanych wsi
I.4.1. Cechy strukturalne
Z przeprowadzonych badaĔ wynikaáo, Īe badane miejscowoĞci charakteryzowaáy siĊ odmiennymi cechami strukturalnymi odnoszącymi siĊ do lokaliza22



cji, wielkoĞci populacji oraz gospodarki lokalnej. NiezaleĪnie od tego, Īe ankietowane wsie znajdowaáy siĊ w róĪnej odlegáoĞci od wiĊkszych oĞrodków miejskich4, we wszystkich przypadkach stanowiáy one odrĊbny ukáad terytorialno-spoáeczny, o najczĊĞciej zwartej i rozproszonej, a rzadziej mieszanej zabudowie, (tabela I.2).
Zdaniem ankietowanych soátysów, wiĊkszoĞü wsi odznaczaáa siĊ dobrą
dostĊpnoĞcią (osiem z dziesiĊciu miejscowoĞci), wynikającą przede wszystkim
z braku ograniczeĔ rzeĨby terenu, poáoĪenia w niewielkiej odlegáoĞci od siedziby gminy i oĞrodków miejskich (z wyjątkiem wsi Ib i Va), a takĪe w pobliĪu
dróg wojewódzkich, krajowych i miĊdzynarodowych (Ia, IVb).

Tabela I.2. Lokalizacja i cechy infrastruktury technicznej i transportowej
badanych wsi
Cechy wsi
OdlegáoĞü od miasta
(w km)
Ocena dostĊpnoĞci
geograficznej
i lokalizacji
wzglĊdem miast*
Rodzaj zabudowy**
Stan dróg lokalnych***
% gospodarstw
domowych z drogą
nieutwardzoną
Inwestycje drogowe
(lokalne, ponadlokalne)
Transport – liczba
przewoĨników
publicznych
prywatnych

Ia

Ib

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IVa

IVb

Va

Vb

12

17

11

11

10

11

7

9

17

6

dobra

dobra

b.d.

dobra

dobra

dobra

b.d.

dobra

dobra

dobra

R

R

M

Z

R

Z

Z

Z

Z

R

D

D

D

D

BD

D

WR

WR

WR

WR

30%

5%

2%

1%

1%

10%

0%

3%

0%

5%

tak

nie

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

nie

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

2

1

1

1

1

liczba kursów

4

4

6

b.d.

9

8

15

3

12

10

DostĊpnoĞü kolei

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

Dla rozróĪnienia poszczególnym miejscowoĞciom przyporządkowano cyfry (od I do V)
oznaczające makroregiony: I – Ğrodkowozachodni, II – Ğrodkowowschodni, III – poáudniowo-wschodni, IV – poáudniowo-zachodni, V – póánocny oraz litery (a, b).
*
ocena dokonana przez soátysa wsi, b.d. oznaczaá brak informacji.
**
Typy zabudowy w badanych wsiach: R: rozproszony; M: mieszany; Z: zwarty.
***
D: dobry, BD: bardzo dobry, WR: wymaga remontu.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ terenowych IERiGĩ-PIB 2016.

4

OĞrodki te byáy siedzibą powiatu lub gminy. OdlegáoĞü od badanych wsi do miast wahaáa siĊ
od 6 do 17 km.
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Dobremu usytuowaniu badanych miejscowoĞci w przestrzeni i w ukáadzie
sieci drogowej towarzyszyá na ogóá dobry stan techniczny dróg lokalnych (zwykle jezdnie asfaltowe), przez co dojazd do i wyjazd z miejscowoĞci nie byá
utrudniony. Korzystanie z drogi nieutwardzonej zgáaszano tylko w przypadku
niewielkiej czĊĞci mieszkaĔców wsi z rozproszoną zabudową. Drogi nieutwardzone prowadziáy do niewielkiej liczby gospodarstw domowych. Na ogóá gorsza
jakoĞü nawierzchni dotyczyáa jezdni prowadzącej do kilku rodzin. Wyjątek
stanowiáa wieĞ w makroregionie Ğrodkowozachodnim, w której dojazd drogą
nieutwardzoną dotyczyá niespeána jednej trzeciej gospodarstw domowych.
NaleĪy zaznaczyü, Īe w przypadku zdecydowanej wiĊkszoĞci rozpatrywanych lokalizacji zaznaczyáa siĊ istotna poprawa pod wzglĊdem jakoĞci infrastruktury drogowej (osiem wsi). Stworzono lub wyremontowano odcinki dróg
gminnych i powiatowych w sąsiedztwie i w samych miejscowoĞciach. Prace te
byáy wynikiem inwestycji podejmowanych w okresie miĊdzy 2005 i 2016 rokiem ze Ğrodków publicznych. Pochodziáy one z budĪetów samorządów oraz
z funduszy UE. Inwestycje w infrastrukturĊ drogową odnotowano w przypadku
miejscowoĞci zlokalizowanych na terenie wszystkich makroregionów (Ia, IIa,
IIb, IIIb, IVb, Va). JednakĪe, w ocenie soátysów, w przypadku czterech z dziesiĊciu wsi drogi lokalne i poáoĪone w ich pobliĪu drogi gminne i powiatowe
wymagaáy dalszych prac remontowych (tabela I.2).
Mimo sprzyjających warunków drogowych i lokalizacyjnych do przemieszczania siĊ ludnoĞci miĊdzy badanymi wsiami a otoczeniem oraz powszechnym wyposaĪeniem wiejskich gospodarstw domowych w samochody
odnotowano niedostateczną podaĪ i jakoĞü usáug transportowych. Zdaniem
soátysów od 70 do 90% mieszkaĔców badanych wsi korzystaáo z samochodów.
Niemniej, potrzeby komunikacyjne czĊĞci mieszkaĔców byáy niezaspokojone.
We wszystkich miejscowoĞciach oferowano usáugi przewozowe osób, przede
wszystkim ze strony przewoĨników publicznych, a rzadziej przez firmy prywatne. Jednak zdaniem soátysów i mieszkaĔców badanych miejscowoĞci czĊstotliwoĞü kursów na dobĊ, ich rozkáad w ciągu dnia oraz usytuowanie przystanków
pozostawaáy niedostosowane do lokalnych potrzeb. Dotyczyáo to w szczególnoĞci osób niekorzystających z samochodu, czĊĞci dojeĪdĪających pracowników
i osób starszych. Trzeba dodaü, Īe tylko w przypadku trzech wsi zlokalizowanych na póánocy i poáudniowym zachodzie kraju, mieszkaĔcy mieli dogodny
dostĊp do transportu kolejowego (IVb, Va, Vb). Z kolei pozytywnym aspektem
funkcjonowania transportu publicznego w wiĊkszoĞci wsi byáa dobra organiza-
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cja dowozu dzieci do szkóá podstawowych i gimnazjów. Transport uczniów
odbywaá siĊ w dziewiĊciu wsiach. W opiniach dotyczących organizacji dowoĪenia dzieci, zwracano szczególnie uwagĊ m.in. na niezawodnoĞü tego systemu
komunikacji, sprawnoĞü i dobry stan techniczny autobusów oraz dbaáoĞü
o bezpieczeĔstwo pasaĪerów (Ia, IIb, IIIb, Vb).
Istotnym elementem zasobów ankietowanych wsi byáy róĪne skáadniki infrastruktury technicznej i spoáecznej. We wszystkich miejscowoĞciach korzystano z sieci wodociągowej. Znacznie mniej dostĊpne byáy sieci kanalizacyjne
(dwie wsie) i oczyszczalnie Ğcieków (cztery wsie), które szczególnie na terenach
o rozproszonej zabudowie, stanowiáy najsáabiej rozwiniĊty element zaplecza
bytowo-gospodarczego, bĊdący nastĊpstwem wieloletnich zapóĨnieĔ inwestycyjnych i wysokich kosztów realizacji takich przedsiĊwziĊü (Wasilewski, 2013).
Na podstawie zgromadzonego materiaáu odnotowano jednoczeĞnie zróĪnicowaną przestrzennie dostĊpnoĞü do instytucji i urządzeĔ usáug dla ludnoĞci wiejskiej, których w wiĊkszoĞci wáaĞcicielem byá samorząd lokalny. Z zebranych
informacji wynikaáo, Īe moĪliwoĞü korzystania z placówek edukacyjnych byáa
ograniczona. W poáowie badanych wsi znajdowaáa siĊ szkoáa (zwykle podstawowa). Z kolei przedszkole (placówka prywatna) funkcjonowaáo zaledwie
w jednej lokalizacji. Na miejscu rzadko teĪ funkcjonowaáy instytucje kulturalne
(brak oĞrodków kultury, w dwóch wsiach dziaáaáy biblioteki). Deficyty te czĊĞciowo rekompensowaáy Ğwietlice wiejskie i remizy straĪackie (dostĊpne odpowiednio w szeĞciu i oĞmiu miejscowoĞciach), sáuĪące jako miejsce spotkaĔ
i uczestnictwa w róĪnych przedsiĊwziĊciach kulturalnych). MieszkaĔcy ankietowanych wsi mieli ponadto utrudniony dostĊp do usáug zdrowotnych. OĞrodki
zdrowia byáy zazwyczaj oddalone od ich miejsca zamieszkania o kilka lub
kilkanaĞcie kilometrów. Gabinet lekarski funkcjonowaá w dwóch wsiach,
a stomatologiczny w jednej.
Rozmieszczenie podmiotów Ğwiadczących usáugi spoáeczne byáo powiązane z ksztaátem sieci osadniczej i wielkoĞcią populacji na rozpatrywanych obszarach. Badania IERiGĩ-PIB Ğwiadczyáy o tym, Īe dobrej dostĊpnoĞci geograficznej i komunikacyjnej wiĊkszoĞci badanych wsi towarzyszyá zróĪnicowany poziom ich wielkoĞci pod wzglĊdem liczebnoĞci mieszkaĔców (mapa I.1).
W obrĊbie analizowanego zbioru poáowa z nich stanowiáy wzglĊdnie duĪe osady
liczące ponad czterystu mieszkaĔców. Byáy one zlokalizowane na poáudniowym
wschodzie i poáudniowym zachodzie kraju, czyli regionach o tradycyjnie duĪej
gĊstoĞci zaludnienia (IIIa, IIIb, IVa, IVb). ZbliĪoną liczbą mieszkaĔców cechowa-
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áa siĊ takĪe wieĞ poáoĪona w makroregionie póánocnym (Va). Pozostaáe miejscowoĞci stanowiáy dwa skupiska maáe (poniĪej dwustu mieszkaĔców) i trzy Ğrednie
(od dwustu do czterystu mieszkaĔców), zlokalizowane w centralnej i póánocnej
czĊĞci Polski (makroregion Ğrodkowozachodni, Ğrodkowowschodni i póánocny).
WielkoĞü wiejskiej populacji áączyáa siĊ z liczebnoĞcią rodzin zamieszkujących
analizowane wsie. PrzeciĊtna liczebnoĞü rodzin wahaáa siĊ od 2,3 do 3,5 osób, co
Ğwiadczyáo o zróĪnicowanej sytuacji demograficznej badanych wsi.

Mapa I.1. Liczba mieszkaĔców i rodzin w badanych wsiach*

*

W poszczególnych makroregionach kolumny po lewej stronie dotyczą liczby mieszkaĔców,
a po prawej liczby rodzin.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ terenowych IERiGĩ-PIB 2016.

Zgromadzony materiaá nie wskazywaá na wyraĨne symptomy depopulacji
analizowanych terenów, poniewaĪ w porównaniu do badaĔ z poprzednich lat
(tj. 2005 i 2011) przeprowadzonych w tych samych lokalizacjach, w odniesieniu
do wiĊkszoĞci z nich odnotowano wzglĊdnie staáą liczbĊ rodzin. Ponadto skala
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wyjazdów na pobyt trwaáy caáych gospodarstw domowych byáa niewielka.
Zwykle migracje równowaĪyá napáyw nowych rodzin (IIIb, IVb). JednakĪe
niewielka liczba czáonków znacznej czĊĞci gospodarstw domowych, opuszczone
zabudowania mieszkalne (notowane w szeĞciu przypadkach) czy zgáaszane
problemy bytowe i zdrowotne rodzin tworzonych przez osoby starsze i samotne
mogáy Ğwiadczyü o zaznaczaniu siĊ niekorzystnych zjawisk demograficznych.

Mapa I.2. LiczebnoĞü osób pracujących poza rolnictwem zamieszkujących
badane wsie*

*

P – liczba pracujących w miastach; [] – liczba pracujących na wsi; F – liczba pracujących na
wáasny rachunek na wsi. W przypadku jednej wsi z makroregionu póánocnego dane dotyczące
pracujących nie byáy dostĊpne. Ze wzglĊdu na brak informacji w miejscowoĞci z makroregionu poáudniowo-wschodniego liczbĊ mieszkaĔców pracujących w miastach i na wsi podano
áącznie. Podane liczby pracowników nie obejmowaáy osób pracujących sezonowo lub stale za
granicą. ĝrednia liczba takich osób przypadająca na badaną wieĞ wynosiáa dwadzieĞcia.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ terenowych IERiGĩ-PIB 2016.
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Z punktu widzenia przyspieszenia procesów rozwojowych opartych na
nowych rozwiązaniach rynkowych i spoáecznych decydujące znaczenie mają
charakterystyki i postawy mieszkaĔców wsi dotyczące umiejĊtnoĞci i kwalifikacji zawodowych, a takĪe kompetencji spoáecznych. Wymienione cechy ludnoĞci
wyznaczają moĪliwoĞci powodzenia realizacji róĪnorodnych oddolnych przedsiĊwziĊü, jak i programów wsparcia oraz Ğrodków finansowych pochodzących
z zewnątrz. Wyksztaácenie spoáecznoĞci jako atut analizowanych wsi przy
realizacji przedsiĊwziĊü gospodarczych wymieniano w przypadku trzech lokalizacji (IIIa, IIIb i IVa) (wykres I.1). Sytuacja ta áączyáa siĊ z rozwojem funkcji
pozarolniczych lokalnych rynków, a takĪe zauwaĪalnym zaangaĪowaniem we
wspólne inicjatywy (mapa I.2).
Obok warunkowanej w znacznej mierze przez proces urbanizacji historycznej trajektorii rozwojowej, rozmiar, gáĊbokoĞü i poziom wielofunkcyjnoĞci
lokalnych rynków badanych wsi wyznaczaáa liczebnoĞü mieszkaĔców. Skala
osadnictwa áączyáa siĊ tam bezpoĞrednio z wielkoĞcią zbioru rolniczych i nierolniczych podmiotów gospodarczych, a takĪe z liczebnoĞcią osób aktywnych
zawodowo. NaleĪy odnotowaü, Īe we wszystkich analizowanych przypadkach
dla funkcjonowania gospodarek lokalnych najwaĪniejsze znaczenie miaáy branĪe pozarolnicze, poniewaĪ stanowiáy one gáówne Ĩródáo dochodów wiĊkszoĞci
mieszkaĔców (mapa I.2).
Popyt na pracĊ tworzyáy zazwyczaj maáe, Ğrednie i duĪe przedsiĊbiorstwa
oraz podmioty publiczne funkcjonujące w sąsiednich miastach, rzadziej
w okolicznych wsiach. Byáy to zakáady dziaáające w róĪnorodnych branĪach:
handlowo-usáugowej (sklepy), meblarskiej, spoĪywczej, przetwórczej, elektrotechnicznej, szklarskiej, produkcji tworzyw sztucznych, odzieĪowej i oponiarskiej. Relatywnie najwiĊcej podmiotów gospodarczych oferujących zatrudnienie
dziaáaáo w pobliĪu badanych wsi z makroregionu poáudniowo-zachodniego
i poáudniowo-wschodniego. Byáy to miejscowoĞci znajdujące siĊ w obrĊbie
terenów zurbanizowanych, o gĊstej sieci osadniczej i utrwalonych kanaáach
mobilnoĞci zarobkowej. Korzystne usytuowanie wzglĊdem szlaków komunikacyjnych i związki gospodarcze z otoczeniem, uáatwiaáy w ich przypadku dostĊp
do cháonnych rynków pracy. NiezaleĪnie od analizowanej lokalizacji, ze wzglĊdu na przewagĊ zatrudnienia mieszkaĔców poza miejscem zamieszkania, wiĊkszoĞü aktywnej zawodowo ludnoĞci dojeĪdĪaáa do pracy. Zjawisko to wzglĊdnie
najbardziej rozpowszechnione byáo w makroregionie poáudniowo-wschodnim
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i poáudniowo-zachodnim, gdzie zaznaczaáo siĊ duĪe zapotrzebowanie na pracowników, a lokalne rynki pracy byáy rozwiniĊte i dostĊpne przestrzennie.

Mapa I.3. Odsetek rodzin uĪytkujących gospodarstwa rolne w badanych wsiach
(w %)

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ terenowych IERiGĩ-PIB 2016.

Zarobkowanie w zamieszkiwanej wsi dotyczyáo relatywnie mniejszej liczby ludnoĞci wiejskiej z badanych lokalizacji. Popyt na pracĊ w tych miejscowoĞciach kreowaáy z reguáy maáe firmy (sklepy, przedsiĊbiorstwa usáug remontowo-budowlanych, zakáady naprawcze i usáug dla rolnictwa, warsztaty napraw samochodów) i znacznie rzadziej instytucje publiczne (szkoáy podstawowe, urząd
gminy). Istotnym Ĩródáem zarobkowania dla czĊĞci spoáecznoĞci wiejskich byáa
równieĪ praca za granicą. Migracje zagraniczne dotyczyáy przeciĊtnie okoáo
dwudziestu osób ze wszystkich ankietowanych wsi. Podejmowaáy one pracĊ staáą,
jak i sezonową. Gáównym kierunkiem wyjazdów byáy takie kraje, jak: Niemcy,
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Wielka Brytania, Holandia, Francja, Wáochy, Irlandia. WzglĊdnie najwiĊcej
migrantów zarobkowych wywodziáo siĊ z najliczniejszych wsi z makroregionów
poáudniowo-zachodniego, poáudniowo-wschodniego i póánocnego, gdzie tradycje
wyjazdów zagranicznych motywowanych zarobkowo obecne byáy od dawna
(szczególnie w miejscowoĞciach IIIa, IIIb, IVa, IVb i Vb).
Znacznie mniejsza zbiorowoĞü (przeciĊtnie okoáo jedna dziesiąta aktywnych zarobkowo) prowadziáa wáasną dziaáalnoĞü gospodarczą na niewielką skalĊ
(handlową, usáugową i produkcyjną). W przypadku ogóáu miejscowoĞci najbardziej rozpowszechniona byáa dziaáalnoĞü handlowa (sklepy spoĪywcze, wielobranĪowe), usáug remontowo-budowlanych, napraw samochodów, usáug dla
rolnictwa i rzemiosáa. WzglĊdnie najwyĪsza skala nierolniczej dziaáalnoĞci
gospodarczej i nierolniczego zarobkowania zaznaczaáa siĊ w duĪych wsiach
poáoĪonych na poáudniowym wschodzie i poáudniowym zachodzie kraju (IIIa,
IIIb, IVb). W wymienionych lokalizacjach procesy wielofunkcyjnego rozwoju
wsi i dezagraryzacji gospodarki byáy od dawna zaawansowane.
WĞród branĪ istotnych dla lokalnych gospodarek, a zwáaszcza w aspekcie
aktywnoĞci zawodowej i Ĩródáa utrzymania byáo rolnictwo (mapa I.3). Gospodarstwa rolne zapewniaáy pracĊ i dochody znaczącej czĊĞci ludnoĞci zamieszkującej wsie z makroregionu Ğrodkowowschodniego, Ğrodkowozachodniego
i poáudniowo-wschodniego (Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb). Na wspomnianych terenach udziaá rodzin z gospodarstwami rolnymi wĞród ogóáu rodzin wahaá siĊ od
32 do 55% (mapa I.3). WiĊkszoĞü spoĞród posiadanych gospodarstw rolnych
stanowiáy tam niewielkie podmioty, gdzie prowadzono produkcjĊ rolną na maáą
skalĊ lub wyáącznie na wáasne potrzeby uĪytkowników.
Rolnictwo drobnotowarowe rozpowszechnione byáo we wsiach z poáudniowo-wschodniej Polski. CzĊĞü wáaĞcicieli tamtejszych gospodarstw sprzedawaáa niewielkie partie produktów rolnych na rynkach lokalnych5, gáównie
targowiskach poáoĪonych w okolicznych miejscowoĞciach6. NiezaleĪnie od
lokalizacji, dla wiĊkszoĞci rodzin rolniczych dysponujących gospodarstwami
o niewielkim potencjale ekonomicznym Ĩródáem dochodów byáy równieĪ páatnoĞci bezpoĞrednie i czynsze dzierĪawne. Posiadana nieruchomoĞü rolna stanowiáa dla nich jednoczeĞnie cenną formĊ lokaty kapitaáu, zabezpieczenia finan

5
Z dostĊpnych informacji wynikaáo, Īe z targowisk jako miejsca sprzedaĪy produktów
rolnych w ankietowanych wsiach korzystaáo od 7 do 50% wszystkich wáaĞcicieli gospodarstw
rolnych.
6
Targowisko na miejscu zlokalizowane byáo wyáącznie w przypadku miejscowoĞci IVa.
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sowego na przyszáoĞü i dawaáa moĪliwoĞü korzystania z relatywnie taniego
ubezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotnego. ProdukcjĊ rolną zorientowaną gáównie na rynek, czyli sprzedaĪ na duĪą skalĊ w oparciu o umowy kontraktacyjne czy wspóápracĊ ze staáymi odbiorcami, prowadzono we wszystkich
badanych miejscowoĞciach, przy czym dziaáalnoĞü ta rozpowszechniona byáa
szczególnie we wsiach typowo rolniczych (Ia, Ib i IIb) oraz w miejscowoĞciach
z relatywnie niewielką liczbą rodzin rolniczych uĪytkujących gospodarstwa
z trwaáymi związkami z rynkiem (IVa).

I.4.2. Warunki przyrodnicze, Ğrodowiskowe i kulturowe w badanych wsiach
Z przeprowadzonych badaĔ wynikaáo, Īe w dziewiĊciu na dziesiĊü ankietowanych wsi znajdowaáy siĊ cenne dobra przyrodnicze (mapa I.4). NaleĪaáy do nich
lasy, rzeki, jeziora, ziemie, róĪne formy uksztaátowania terenu oraz stawy, które
tworzyáy typowo wiejskich krajobraz. WzglĊdnie rzadziej ankietowani wskazywali
na istnienie atrakcyjnego klimatu, który sprzyjaáby zamieszkaniu i rozwojowi
dziaáalnoĞci turystycznej, rekreacyjnej czy Ğwiadczeniu usáug zdrowotnych. Zaznaczanie siĊ walorów klimatycznych podnoszono szczególnie w przypadku wsi
z makroregionu póánocnego i poáudniowo-wschodniego, a zatem w miejscowoĞciach zlokalizowanych na terenach górskich, w pobliĪu obszarów wodnych
i lasów (mapa I.4). Cennym i wykorzystywanym zasobem przyrodniczym w analizowanych lokalizacjach byáa ziemia rolnicza. W czterech miejscowoĞciach uĪytkowane grunty w wiĊkszoĞci cechowaáy siĊ Ğrednią, a w dwóch niską klasą bonitacyjną. Z kolei w pozostaáych wsiach najwiĊkszy udziaá w áącznych zasobach gleb
miaáy bardzo dobre ziemie orne (IIa, IIb, IIIb i IVa).
Badania terenowe IERiGĩ-PIB udokumentowaáy, Īe stan czystoĞci poszczególnych komponentów Ğrodowiska naturalnego rozpatrywanych terenów
byá zróĪnicowany (mapa I.5). We wszystkich lokalizacjach w relatywnie najmniejszym stopniu zagroĪone degradacją byáy gleby, a w dalszej kolejnoĞci
lasy. Ankietowani soátysi uznali stan czystoĞci wymienionych zasobów naturalnych za wysoki. W przypadku gleb ich jakoĞü obniĪaáy negatywne skutki praktyk rolniczych w postaci stosowania Ğrodków ochrony roĞlin i nawoĪenia, jak
równieĪ wywoĪenia odpadów páynnych z gospodarstw rolnych i domowych.
Deklarowaną przyczyną zanieczyszczenia lasów byáy z kolei gáównie odpady
staáe pochodzące z gospodarstw domowych.
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Mapa I.4. Wybrane walory przyrodnicze, turystyczne, kulturowe i klimatyczne
badanych wsi

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych ankiety IERiGĩ-PIB 2016.

W badanych wsiach odnotowano problemy z jakoĞcią wód i powietrza (mapa I.5). Mimo Īe zwykle oceny stanu czystoĞci byáy w ich przypadku dobre, to
w czĊĞci przypadków podnoszono negatywne oddziaáywanie czynników w postaci
odpadów páynnych i emisji zanieczyszczeĔ ze Ğrodków transportu, które decydowaáy o niezadowalającej jakoĞci wymienionych elementów otoczenia przyrodniczego. Sytuacja ta wynikaáa zarówno z faktu nasilenia ruchu samochodowego,
notowania niewáaĞciwych praktyk związanych z odprowadzaniem i utylizacją
odpadów oraz stosowania przestarzaáych technologii grzewczych na paliwa staáe.
Zebrane dane Ğwiadczyáy o tym, Īe w ankietowanych lokalizacjach w wiĊkszym
stopniu jakoĞü Ğrodowiska naturalnego pogarszaáa siĊ m.in. w wyniku dziaáalnoĞci
mieszkaĔców, gospodarstw domowych i indywidualnych gospodarstw rolnych niĪ
duĪych podmiotów gospodarczych (przemysáowych, przetwórczych i usáugowych)
oraz obiektów infrastruktury usáugowej. W ostatnich latach na skutek inwestycji
w nowoczesne technologie produkcji i wprowadzenia róĪnych regulacji z zakresu
ochrony Ğrodowiska odnotowano ograniczenie negatywnego oddziaáywania na
otoczenie przyrodnicze zakáadów przemysáowych, usáugowych i instytucji (Wasi32



lewski, 2013). PowaĪne zagroĪenie dla wiejskiego Ğrodowiska utrzymywaáo siĊ
z kolei ze strony ludnoĞci miejscowej i napáywowej, co wiązaü naleĪy z niewystarczającym poziomem ĞwiadomoĞci ekologicznej i brakiem Ğrodków finansowych na
realizacjĊ inwestycji proekologicznych. Wspomniane czynniki ograniczaáy rozpowszechnienie zachowaĔ neutralnych lub sprzyjających Ğrodowisku, takich jak
zorganizowana segregacja i utylizacja odpadów, spalanie wáaĞciwego opaáu, korzystanie z odnawialnych Ĩródeá energii, zmniejszenie stosowania Ğrodków chemicznych i nawozów sztucznych przy produkcji rolnej czy realizacja programów rolnoĞrodowiskowych.

Wykres I.1. Atuty badanych wsi w opinii soátysów*

*

Ankietowani mieli moĪliwoĞü wskazania wiĊcej niĪ jednego wariantu odpowiedzi.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ terenowych IERiGĩ-PIB 2016.

Przykáadem innych dziaáaĔ korzystnych dla stanu miejscowego Ğrodowiska byáo odnotowane w oĞmiu miejscowoĞciach wykorzystywanie urządzeĔ do
produkcji energii ze Ĩródeá odnawialnych w gospodarstwach domowych i rolnych, jak równieĪ podejmowanie akcji mających na celu sprzątanie okolicznych
terenów. Nasilenie przedsiĊwziĊü przyjaznych Ğrodowisku i powstrzymanie siĊ
od dziaáalnoĞci jemu szkodzących bĊdzie sáuĪyáo spoáecznoĞciom lokalnym,
przyczyniając siĊ do zahamowania utraty wartoĞci walorów przyrodniczych,
okreĞlających unikalny potencjaá ekonomiczny terenów wiejskich i poziom
jakoĞci Īycia mieszkaĔców, w tym ich atrakcyjnoĞü osiedleĔczą.
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Z informacji zgromadzonych w badaniach terenowych wynikaáo, Īe
w dziewiĊciu na dziesiĊü przypadków zidentyfikowano usytuowanie obiektów
i przestrzeni waĪnych z punktu widzenia ochrony Ğrodowiska, wypoczynku,
rekreacji, ochrony zdrowia, opieki, dziaáalnoĞci kulturalnej i edukacyjnej (mapa
I.4). WĞród nich naleĪy wyróĪniü parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary
cenne przyrodniczo i chronione (rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000),
pomniki przyrody oraz obszary wodne (kąpieliska, jeziora). W czĊĞci wsi znajdowaáy siĊ dobra kultury o wartoĞci historycznej, takie jak zabytki sakralne
(koĞcioáy, cmentarze), zabytki architektury i zabudowania mające wartoĞü
historyczną (dworki, mury obronne, paáace, warsztaty pracy).

Mapa I.5. Ocena stanu Ğrodowiska naturalnego w badanych wsiach

*

ocena stanu czystoĞci gleb (G), wód (W), powietrza (P), lasu (L) w skali od 1 do 5 (gdzie 5 –
najwyĪszy stan czystoĞci), dokonana przez soátysa wsi.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ terenowych IERiGĩ-PIB 2016.
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Niemniej, mimo korzystnych uwarunkowaĔ przyrodniczych i historycznych, wiĊkszoĞü soátysów wskazywaáa, iĪ badane miejscowoĞci nie stanowiáy
atrakcji turystycznej, rekreacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej i nie mają warunków
do prowadzenia wymienionych rodzajów dziaáalnoĞci (wykres I.1). Inną ocenĊ
formuáowano w odniesieniu do dwóch wsi z makroregionu póánocnego i poáudniowo-wschodniego.
Maáa liczba deklaracji dotycząca istnienia walorów turystycznych i zasobów naturalnych mogących byü atutem ekonomicznym áączyáa siĊ z niewielkim
rozpowszechnieniem prowadzenia przez mieszkaĔców ankietowanych miejscowoĞci dziaáalnoĞci usáugowych i produkcyjnych, bazujących na wskazanych
dobrach Ğrodowiskowych, krajobrazowych i kulturowych. Z przeprowadzonych
badaĔ wynikaáo, Īe usáugi agroturystyczne Ğwiadczono na niewielką skalĊ
w jednej wsi, zlokalizowanej w makroregionie póánocnym (Va). Ankietowane
wsie nie znajdowaáy siĊ w pobliĪu lokalizacji wypoczynkowych i uzdrowisk.
W jednej miejscowoĞci odnotowano plany dwóch rodzin w zakresie rozpoczĊcia
prowadzenia dziaáalnoĞci agroturystycznej (Vb). JednoczeĞnie w dwóch wsiach
wypoczywali przyjezdni czáonkowie rodzin w okresie letnim, co mogáo Ğwiadczyü o istnieniu moĪliwoĞci rozwoju komercyjnej oferty dla turystów lub innych
osób przyjezdnych.
Oprócz duĪej liczby gospodarstw prowadzących konwencjonalną produkcjĊ rolną, zaledwie w trzech wsiach funkcjonowaáy od jednej do dwóch dziaáalnoĞci polegających na wytwarzaniu produktów ekologicznych (IIIb, IVb i Vb).
Tymi produktami byáy zboĪa, kukurydza i owoce miĊkkie. We wsiach, gdzie
funkcjonowaáy dwa gospodarstwa ekologiczne, odnotowano deklaracje zamiaru
rozpoczĊcia produkcji tego rodzaju. Z przeprowadzonych badaĔ wynikaáo, Īe
wiĊkszoĞü rolników nie decydowaáa siĊ na ten rodzaj dziaáalnoĞci ze wzglĊdu na
wysokie koszty produkcji, pracocháonnoĞü, brak odpowiedniej wiedzy i umiejĊtnoĞci oraz niski popyt na zdrową ĪywnoĞü. W Īadnej miejscowoĞci nie odnotowano podmiotu gospodarczego produkującego energiĊ ze Ĩródeá odnawialnych. Ponadto na terenie analizowanych obszarów nie byáy zlokalizowane i nie
funkcjonowaáy podmioty o profilu gospodarczym, który áączyáby róĪne branĪe
zakorzenione na rynkach lokalnych, wykorzystujące nowoczesne technologie
i skierowane przede wszystkim do klientów spoza wsi (przemysá rolno-spoĪywczy, gastronomia, turystyka, hotelarstwo, usáugi zdrowotne, produkcja
energii ze Ĩródeá odnawialnych).

35



I.4.3. Sieci i wspóápraca
Istotne z punktu widzenia uaktywnienia procesów rozwojowych na terenach wiejskich jest umacnianie i tworzenie nowych relacji w obrĊbie spoáecznoĞci wiejskich, a takĪe miĊdzy miejscowoĞciami wiejskimi a terenami zurbanizowanymi, w tym z maáymi, Ğrednimi miastami i z metropoliami. W przypadku
kontaktów wsi z otoczeniem spoáeczno-gospodarczym związki te w pierwszej
kolejnoĞci tworzą podmioty gospodarcze oraz pracownicy. W odniesieniu do
badanych miejscowoĞci związki z miastami i innymi miejscowoĞciami obejmowaáy przede wszystkim przepáywy pracowników. MieszkaĔcy wsi zarobkowali
gáównie poza swoim miejscem zamieszkania. Z kolei wĞród lokalnych podmiotów gospodarczych najwiĊkszy udziaá miaáy gospodarstwa rolne. CzĊĞü z nich
funkcjonowaáa w oparciu o rozwiniĊte relacje rynkowe z dostawcami Ğrodków
do produkcji rolnej (maszyny, narzĊdzia rolnicze, nawozy, Ğrodki ochrony
roĞlin) i odbiorcami surowców i produktów rolnych (stali i kontraktowi odbiorcy). Udziaá podmiotów silnych ekonomicznie wĞród ogóáu gospodarstw rolnych
w analizowanych lokalizacjach wahaá siĊ od 10 do 50%. Lokalne firmy z branĪ
pozarolniczych w wiĊkszoĞci cechowaáa dziaáalnoĞü na niewielką skalĊ w handlu i usáugach, która generowaáa zwykle niewielkie zyski. PrzedsiĊwziĊcia te
zwykle opieraáy na wspóápracy z niewielką liczbą innych podmiotów. Wytworzone przez pozarolnicze podmioty gospodarcze produkty i Ğwiadczone przez
nie usáugi skierowane byáy przede wszystkim na rynek lokalny, do niewielkiej
zbiorowoĞci klientów. We wszystkich przypadkach w rozpatrywanych miejscowoĞci zaznaczaá siĊ jednoczeĞnie deficyt firm i gospodarstw rolnych, których
dziaáalnoĞü bazowaáaby na nowoczesnych technologiach (innowacjach), áączyáaby kilka branĪ i kooperantów, a oferta skierowana byáaby na rynek ponadlokalny. ZauwaĪalny byá brak lub odnotowano nieliczne formy dziaáalnoĞci ekonomicznych wykorzystujących pojawiające siĊ na obszarach wiejskich nowe
moĪliwoĞci biznesowe, takie jak produkcja energii ze Ĩródeá odnawialnych,
produkcja ĪywnoĞci ekologicznej, usáugi zdrowotne, opiekuĔcze, edukacyjne,
rekreacyjne, gastronomiczne i hotelarskie.
NiezbĊdny Ğrodek inicjujący i rozwijający innowacyjne przedsiĊwziĊcia
gospodarcze i spoáeczne bazujące na wspóápracy i nowych technologiach stanowi internet. WiĊkszoĞü mieszkaĔców z ankietowanych wsi miaáa dostĊp do
internetu. Jednak moĪliwoĞü korzystania z szybkiego i sprawnego poáączenia
z siecią, podobnie jak w duĪej czĊĞci innych terenów wiejskich w kraju, byáa
ograniczona. Wedáug ankietowanych soátysów, mieszkaĔcy korzystali z internetu na ogóá za poĞrednictwem áącz dostawców usáug telefonii stacjonarnej
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i telewizji oraz áącz mobilnych operatorów telefonii komórkowej, które nierzadko stanowiáy substytut stacjonarnego dostĊpu do internetu. Zakres publicznego
dostĊpu do internetu byá niewielki. Darmowe korzystanie z sieci byáo moĪliwe
tylko w czĊĞci wsi w szkole, urzĊdzie gminy, Ğwietlicy wiejskiej i bibliotece.
Brak nowoczesnych inwestycji zewnĊtrznych, jak równieĪ deficyt oddolnych inicjatyw biznesowych opierających siĊ na lokalnym potencjale przyrodniczo-kulturowym wynikaá nierzadko z niewystarczającego poziomu
kwalifikacji, wiedzy i umiejĊtnoĞci przedstawicieli spoáecznoĞci lokalnych.
Kapitaá ludzki mieszkaĔców przyczyniający siĊ do uaktywnienia atrakcyjnych
przedsiĊwziĊü gospodarczych uznano za mocną stronĊ jedynie w przypadku
trzech miejscowoĞci cechujących siĊ silnymi związkami z otoczeniem i zróĪnicowaniem tamtejszych gospodarek (IIIa, IIIb i IVa) (wykres I.1). NiezaleĪnie
od tego, wszystkie ankietowane wsie charakteryzowaá potencjaá tkwiący
w istniejących relacjach z otoczeniem, który wpáywaá na moĪliwoĞü zdobywania nowych, cennych rynkowo informacji i kompetencji. Zasoby te mogáy byü
pozyskiwane w miejscu pracy za granicą i w sąsiednich miastach (podczas
pracy, szkoleĔ i Ğwiadczenia usáug doradztwa przez instytucje samorządowe,
oĞrodki doradztwa rolniczego) oraz na miejscu poprzez aktywnoĞü w ramach
przedsiĊwziĊü zbiorowych (grupy producenckie, Lokalne Grupy Dziaáania).
Ograniczeniem w inicjowaniu róĪnych projektów sáuĪących wsi byáa czĊsto
deklarowana przez soátysów niewielka aktywnoĞü spoáecznoĞci lokalnych
i niewystarczający poziom jej zintegrowania. Wyjątkiem pod tym wzglĊdem
byáy wsie, w których wspóápracy i zaangaĪowaniu mieszkaĔców towarzyszyá
wysoki poziom kapitaáu ludzkiego (IIIa, IIIb i IVa).
WaĪnym zasobem z punktu widzenia ksztaátowania przedsiĊwziĊü gospodarczych i spoáecznych wpisujących siĊ w koncepcjĊ inteligentnego rozwoju jest
kapitaá spoáeczny. NiezaleĪnie od ocen soátysów wskazujących na niezadowalający (niedostateczny) poziom aktywnoĞci spoáecznej mieszkaĔców ankietowanych miejscowoĞci, naleĪy odnotowaü funkcjonowanie tradycyjnych organizacji, istotnych z punktu widzenia wzajemnego zaufania, wspóápracy, wymiany
wiedzy i stanowiących niezbĊdną bazĊ do rozwoju kolejnych inicjatyw.
W wiĊkszoĞci badanych lokalizacji, dziaáalnoĞü prowadziáy koáa gospodyĔ
wiejskich, ochotnicze straĪe poĪarne, organizacje koĞcielne, charytatywne oraz
kluby sportowe. NajwiĊksza liczba organizacji spoáecznych funkcjonowaáa
w duĪych wsiach z makroregionu poáudniowo-zachodniego i poáudniowo-wschodniego.
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Podsumowanie
Rosnące zainteresowanie teoretyczne i praktyczne koncepcją inteligentnego rozwoju wynika z diagnozowanych dysproporcji w poziomach zamoĪnoĞci
krajów i regionów, a takĪe obszarów miejskich i wiejskich, warunkowanych
dáugookresowymi cechami struktur spoáeczno-gospodarczych oraz obranych
instytucjonalnych modeli rozwojowych. Przeáamywanie barier postĊpu ekonomicznego oraz uaktywnianie mechanizmów jemu sáuĪących stanowi kwestiĊ
niezwykle záoĪoną i niejednokrotnie odnoszoną do terenów wiejskich i peryferyjnych. Ujmowana konwencjonalnie koncepcja inteligentnego rozwoju akcentuje, Īe w przypadku tych obszarów niezbĊdne są dziaáania mające na celu
zwiĊkszanie konkurencyjnoĞci rynkowej bazującej na wiedzy i innowacjach.
JednakĪe ze wzglĊdu na koncentrowanie siĊ kapitaáu i dziaáalnoĞci gospodarczych w najwiĊkszych oĞrodkach miejskich, gdzie panują sprzyjające warunki
do podejmowania i rozpowszechniania rozwiązaĔ inteligentnych, wspóázawodnictwo wsi oraz moĪliwoĞci niwelowania przez nie luki konkurencyjnej stają siĊ
maáo prawdopodobne. Z tego powodu wskazuje siĊ, Īe stosowanie dla obszarów
wiejskich koncepcji inteligentnego rozwoju powinno wynikaü z paradygmatu
zrównowaĪonego rozwoju i byü interpretowane w Ğwietle jego zaáoĪeĔ.
We wspomnianym ujĊciu poprawa sytuacji spoáeczno-ekonomicznej wsi
ma opieraü siĊ na odpowiednio wykorzystanych zasobach endogenicznych, a nie
tylko przedsiĊwziĊciach sprawdzonych w przypadku miast czy innych lokalizacji. U podstaw takiego sposobu myĞlenia leĪy przekonanie o obecnoĞci unikalnych potencjaáów i cennych dóbr w odniesieniu do kaĪdego ukáadu terytorialnego, zakorzenionych w strukturach gospodarczych oraz pogląd wskazujący na
szanse zwiĊkszenia wartoĞci rynkowej oferowanych lokalnie produktów i usáug
poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak równieĪ
wspóápracĊ róĪnych podmiotów funkcjonujących na danym terenie. W tym
kontekĞcie inteligentne rozwiązania polegaáyby na waloryzacji posiadanych
aktywów w postaci zasobów naturalnych, kapitaáu fizycznego, a takĪe dziaáaĔ
marketingowych i organizacyjnych zmierzających do wprowadzania przeksztaáceĔ w ofercie rynkowej zwiĊkszającej jej wartoĞü dodaną, zasiĊg terytorialny
i grono odbiorców. Istotne jest równieĪ wypracowywanie przez wiejskie podmioty gospodarcze, takie jak maáe firmy czy gospodarstwa rolne, nowych produktów i usáug z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, bĊdących jednoczeĞnie odpowiedzią na aktualne i przyszáe trendy rynkowe w postaci asortymentu o wysokiej jakoĞci, przyjaznego Ğrodowisku i konkurencyjnego cenowo.
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W wypracowywaniu wspomnianych propozycji gospodarczych, oprócz spoĪytkowania lokalnej wiedzy, doĞwiadczeĔ i zasobów, niezbĊdna jest kooperacja
miĊdzy miejscowymi jednostkami gospodarczymi, organizacjami publicznymi
i spoáecznymi, a takĪe podmiotami zewnĊtrznymi, dysponującymi cennymi
rynkowo informacjami oraz wsparciem finansowym.
NiezaleĪnie od koniecznoĞci inicjowania w warunkach wiejskich nowoczesnych projektów biznesowych, waĪne z punktu widzenia inteligentnego
rozwoju jest kreowanie przedsiĊwziĊü niekomercyjnych zwiĊkszających jakoĞü
Īycia lokalnych spoáecznoĞci i rozwiązujących ich problemy bytowe i spoáeczne. Inwestycje w infrastrukturĊ techniczną, a w szczególnoĞci spoáeczną oferującą dodatkowe usáugi bazujące na rozwiązaniach cyfrowych (np. szkolenia
kompetencji informatycznych, usáugi e-zdrowia, usáugi transportowe) przyczyniaáyby siĊ poĞrednio do dáugookresowych korzyĞci gospodarczych.
W niniejszej czĊĞci przedstawiono przesáanki inteligentnego rozwoju wsi
z perspektywy teorii zrównowaĪonego rozwoju. Zgodnie z taką interpretacją
czynniki tego procesu stanowiáy elementy strukturalne decydujące o efekcie
aglomeracji (dostĊpnoĞü przestrzenna, lokalizacja geograficzna, cechy mieszkaĔców, profil gospodarki lokalnej), zasoby Ğrodowiskowe, kulturowe, jak
równieĪ sieci i wspóápraca mieszkaĔców i podmiotów gospodarczych. Opracowanie koncentrowaáo siĊ na identyfikacji i ocenie wskazanych przesáanek oraz
ograniczeĔ inteligentnego rozwoju wsi w Polsce. ZaczerpniĊte z literatury
przedmiotu przejawy inteligentnego rozwoju wykorzystano przy analizie wyników badaĔ terenowych przeprowadzonych w dziesiĊciu celowo dobranych
miejscowoĞciach, poáoĪonych w róĪnych regionach kraju.
Przeprowadzone analizy udokumentowaáy zaznaczanie siĊ zarówno potencjaáu, jak i barier inteligentnego rozwoju badanych wsi. Trzeba zaznaczyü, Īe
czynniki tego procesu uwidaczniaáy siĊ w przypadku rozpatrywanych miejscowoĞci w zróĪnicowanym natĊĪeniu, co byáo silnie powiązane z lokalizacją
przestrzenną, na którą nakáadaáy siĊ trwaáe uwarunkowania áączące siĊ z gĊstoĞcią sieci osadniczej, liczebnoĞcią mieszkaĔców, nasileniem związków z miastami, a takĪe poziomem wielofunkcyjnoĞci lokalnych gospodarek. Z tego
punktu widzenia szanse na pobudzanie odwoáującego siĊ do innowacyjnoĞci
postĊpu okreĞlaáo w decydującym stopniu poáoĪenie miejscowoĞci w ukáadzie
lokalnym i regionalnym, który byá pochodną historycznie uksztaátowanych
modeli rozwojowych. Przeprowadzone analizy wskazywaáy, Īe wzglĊdnie
wiĊksze moĪliwoĞci rozwojowe cechowaáy ankietowane lokalizacje z terenów
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Polski poáudniowo-zachodniej i poáudniowo-wschodniej. Sytuacja ta wynikaáa
z zaznaczania siĊ tam rozbudowanych struktur spoáeczno-gospodarczych
w postaci licznej populacji mieszkaĔców, podmiotów gospodarczych z róĪnych
branĪ, instytucji i organizacji, a takĪe tradycyjnych wiejskich atutów w postaci
zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i dóbr kultury. W przypadku rozpatrywanych wsi z poáudnia kraju, silną stroną byáo zróĪnicowanie okolicznych
rynków pracy oraz lokalnych dziaáalnoĞci ekonomicznych, jak równieĪ związki
gospodarcze z ukáadami ponadlokalnymi. Pod tym wzglĊdem w relatywnie
gorszym poáoĪeniu byáy analizowane wsie zlokalizowane w Ğrodkowozachodniej i Ğrodkowowschodniej czĊĞci kraju. Charakteryzowaáy je maáa liczba
mieszkaĔców, ograniczone kontakty ekonomiczne z innymi miejscowoĞciami
i miastami, jak równieĪ duĪe oparcie lokalnych gospodarek na sektorze rolnym.
NiezaleĪnie od tego, w odniesieniu do caáego rozpatrywanego zbioru wsi
naleĪy zaznaczyü, iĪ istotne determinanty pobudzenia lokalnego postĊpu gospodarczego opartego na wiedzy, edukacji i nowych technologiach wiązaáy siĊ
przede wszystkim z dogodną lokalizacją przestrzenną, poprawiającym siĊ stanem infrastruktury technicznej na skutek przeprowadzenia inwestycji drogowych i budowalnych oraz posiadanymi zasobami Ğrodowiskowymi i kulturowymi. JednakĪe za powaĪną przeszkodĊ w tym procesie inteligentnego rozwoju
trzeba uznaü niedostateczny poziom ich waloryzacji, wynikający w znacznej
mierze z ograniczonej akumulacji kapitaáu ludzkiego i spoáecznego. Deklarowane w badaniu postawy i cechy mieszkaĔców ankietowanych miejscowoĞci
obejmujące wiedzĊ, wyksztaácenie i skáonnoĞü do wspóápracy, nie sprzyjaáy
przeorientowaniu dotychczasowych form aktywnoĞci zawodowej i podejmowaniu nowych dziaáalnoĞci ekonomicznych. W tym przypadku wyjątkiem byáy
wsie z poáudniowej czĊĞci Polski, w których wskazywano wysokie kwalifikacje
mieszkaĔców i zaangaĪowanie spoáeczne jako atut mogący zwiĊkszyü atrakcyjnoĞü ekonomiczną lokalizacji i napáyw inwestycji z zewnątrz.
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Rozdziaá II. Wpáyw Wspólnej Polityki Rolnej na zmiany w polskim
rolnictwie

II.1. Wprowadzenie
Uniwersalną prawidáowoĞcią, uwarunkowaną postĊpem gospodarczym
jest systematyczne zmniejszanie siĊ ekonomicznego znaczenia rolnictwa
(Timmer, 2007), co znajduje odzwierciedlenie w ciągáym spadku udziaáu produkcji tego sektora w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto (PKB) poszczególnych paĔstw (Skodlarski, Materna, 2005, Sapa, 2014). Ta sytuacja nie wiąĪe siĊ
automatycznie ze zmniejszaniem siĊ jego oddziaáywania na sytuacjĊ ogólnogospodarczą i spoáeczną paĔstwa (Tomczak, 2004). O rozmiarach tego wpáywu
decyduje wielkoĞü zasobów zaangaĪowanych w dziaáalnoĞü rolniczą i poziom
ich wykorzystania (Grzelak, 2008).
Procesy dezagraryzacji coraz wyraĨniej zaznaczają siĊ równieĪ w polskiej
gospodarce (Szczukocka, 2012, Zając, 2014, Dudek, Karwat-WoĨniak, 2018),
a ich przebieg ma trwaáy, ewolucyjny charakter (ChmieliĔski, Dudek, Karwat-WoĨniak, Wrzochalska, 2017). Jednak nadal rolnictwo w znacznym zakresie
ksztaátuje sytuacjĊ spoáeczno-ekonomiczną Polski. Ten wpáyw jest uwarunkowany wieloma róĪnorodnymi przyczynami, wĞród których naleĪy podkreĞliü
duĪą liczbĊ gospodarstw rolnych i powierzchniĊ gruntów w uĪytkowaniu rolniczym, a przede wszystkim znaczenie dziaáalnoĞci rolniczej w kreowaniu dochodów7 i zatrudnieniu8.

7

W 2016 roku dziaáalnoĞü rolnicza stanowiáa gáówne Ĩródáo dochodu dla 34,2% gospodarstw
domowych z uĪytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego (Charakterystyka gospodarstw rolnych…, 2017).
8
Mimo postĊpującego procesu dezagraryzacji zatrudnienia w polskiej gospodarce, skala
rolniczego zatrudnienia naleĪy do jednej z najwiĊkszych we Wspólnocie Europejskiej.
W przypadku populacji w unijnym wieku produkcyjnym (15-64 lata) w 2016 roku w Polsce
w rolnictwie pracowaáo 10,6% ogóáu pracujących, byá to ponad dwukrotnie wyĪszy poziom
niĪ Ğrednio w UE (4,5%). WyĪszym wskaĨnikiem zatrudnienia w rolnictwie cechowaáy siĊ
tylko gospodarki trzech paĔstw czáonkowskich: Rumunii (24,0%), Buágarii (18,0%) i Grecji
(11,3%). W pozostaáych krajach udziaá ten ksztaátowaá siĊ od 1,0% w Wielkiej Brytanii do
7,7% na Litwie (Komisja Europejska, 2017). Pracujący w polskim rolnictwie stanowili ok.
1/5 ogóáu pracujących w unijnym rolnictwie, czyli prawie tyle samo co áącznie we Francji,
Wielkiej Brytanii i Hiszpanii (Frenkel, 2018).
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Ekonomiczne „kurczenie” siĊ sektora rolnego nie oznacza automatycznie
jego marginalizacji (WoĞ, 2001). Wprawdzie rozmiary zasobów wytwórczych
w rolnictwie zmniejszają siĊ i bĊdą siĊ nadal zmniejszaü, ale zachodzące
przeobraĪenia strukturalne powinny poprawiaü efektywnoĞü ich wykorzystania,
a w konsekwencji skutkowaü wzrostem produkcji rolniczej i sprawnoĞci
funkcjonowania rolnictwa jako dziaáu gospodarki (WoĞ, 2001).
Rozwój rolnictwa jest uwarunkowany czynnikami endogenicznymi,
stanowiącymi jego wewnĊtrzną siáĊ rozwojową oraz egzogenicznymi,
generowanymi poziomem koniunktury gospodarczej oraz polityką gospodarczą.
WspóáczeĞnie rozwój rolnictwa i jego zmiany strukturalne w coraz mniejszym
zakresie są warunkowane czynnikami endogenicznymi tego segmentu
dziaáalnoĞci gospodarczej, a w coraz wiĊkszym stopniu są uzaleĪnione od
polityki sektorowej, przede wszystkim polityki makroekonomicznej (Kowalski,
Wigier, Wieliczko, 2014). Polityka sektorowa w rolnictwie jest powszechnie
i dáugofalowo stosowana wĞród krajów rozwiniĊtych. Sytuacja ta jest związana
w gáównej mierze ze znaczeniem tego segmentu dziaáalnoĞci produkcyjnej
w zaspokajaniu potrzeb czáowieka w zakresie konsumpcji. Z tego wzglĊdu na
ogóá poszczególne kraje dąĪą do zapewnienia bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego
swoich mieszkaĔców. Speánienie tego warunku determinuje koniecznoĞü
prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej umoĪliwiającej uzyskanie takiej iloĞci
i jakoĞci produktów rolniczych, która umoĪliwiáa zaspokojenie potrzeb
w zakresie wyĪywienia narodowego przynajmniej na podstawowym poziomie,
z uwzglĊdnieniem handlu artykuáami spoĪywczymi. Ponadto w ostatnim czasie
coraz czĊĞciej podkreĞla siĊ fundamentalne znaczenie rolnictwa w páaszczyĨnie
Ğwiadczenia dóbr publicznych, zwáaszcza w ochronie Ğrodowiska i zachowaniu
naturalnych walorów krajobrazu, a takĪe wkáad tego segmentu aktywnoĞci
gospodarczej ludnoĞci w ĪywotnoĞü obszarów wiejskich (Zegar, 2005).
W konsekwencji rolnictwo stanowi niezmiennie strategiczny dziaá nie tylko
gospodarek narodowych, ale równieĪ Wspólnoty Europejskiej (WE). Z tego
wzglĊdu zmiany strukturalne w rolnictwie europejskim zachodzą w warunkach
duĪego i wielostronnego wsparcia publicznego.
Wraz z akcesją Polski do Unii Europejskiej (UE) sektor rolny zostaá
objĊty ponadnarodową Wspólną Polityką Rolną (WPR), która jest historycznie
pierwszą spoĞród polityk spoáeczno-ekonomicznych WE. Stanowi ona jedną
z fundamentalnych przesáanek ksztaátujących warunki funkcjonowania
rolnictwa, a w konsekwencji przyczynia siĊ do lepszego wykorzystania zasobów
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rolniczych z jednoczesnym uwzglĊdnianiem wymogów jakoĞciowych produkcji
rolniczej i zasad ochrony Ğrodowiska. Tym samym stwarza warunki do rozwoju
nowoczesnego i konkurencyjnego sektora rolnego, a jednoczeĞnie przyczynia
siĊ do kreowania procesów rozwojowych na obszarach wiejskich, a takĪe ma
znaczący wpáyw na ochronĊ Ğrodowiska i krajobrazu.
Akcesja Polski do UE miaáa nie tylko aspekt polityczny, ale przede
wszystkim gospodarczy. Polityka rolna nabraáa charakteru stabilnoĞci i przewidywalnoĞci, a budĪet WPR staá siĊ gáównym Ĩródáem finasowania instrumentów
wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Stworzyáo to moĪliwoĞci
uzyskania nowej jakoĞci spoáeczno-gospodarczej na wsi i w rolnictwie. Cechą
charakterystyczną wspomaganych dziaáaĔ byáa dominacja programów dostosowujących polskie rolnictwo do wymogów rynku europejskiego, co skutkowaáo
przyĞpieszeniem procesów jego modernizacji.
PrzeobraĪenia zachodzące w polskim rolnictwie skutkowaáy wzrostem
produkcji rolniczej oraz jej towarowoĞci. W latach 2005-2017 wartoĞü globalnej
produkcji rolniczej w cenach staáych wzrosáa o 24%, koĔcowej – o prawie 30%,
zaĞ towarowej – o ponad 39% (Maáy Rocznik…., 2018). Jednak udziaá polskich
gospodarstw rolnych w produkcji sektora rolnego UE wzrósá minimalnie.
W 2017 roku polscy rolnicy wyprodukowali ok. 6% ogólnej wartoĞci produktów
rolnych Wspólnoty Europejskiej (DochodowoĞü gospodarstw…, 2018), co daáo
im siódmą pozycjĊ pod wzglĊdem wielkoĞci produkcji w wymiarze UE9, gdy
w 2005 roku ten udziaá wynosiá niespeána 5% (ChmieliĔski, Goraj, Karwat-WoĨniak, Kowalski, Sikorska, 2009).
Wzrost wielkoĞci produkcji, a przede wszystkim dostĊp do jednolitego
rynku rolnego i páatnoĞci bezpoĞrednie przeáoĪyáy siĊ na wzrost dochodów
rolniczych. W latach 2004-2016 dochody gospodarstw domowych rolników
wzrosáy o 113%, tj. bardziej nawet niĪ dochody gospodarstw domowych pracujących na wáasny rachunek poza rolnictwem, które zwiĊkszyáy siĊ o 92%
(Chmielewska, Zegar, 2018). Ta sytuacja poprawiáa warunki Īycia rolników
i ich moĪliwoĞci inwestycyjne. Jednak skutkowaáa coraz wiĊkszym uzaleĪnianiem siĊ dochodów rolniczych od przekazywanych dopáat, co w polskiej rzeczywistoĞci moĪe ograniczaü skáonnoĞü do podejmowania dziaáaĔ rozwojowych


9
Jednak pod wzglĊdem wartoĞci produkcji rolnej ustĊpowaliĞmy nie tylko krajom, które
dysponowaáy wiĊkszym potencjaáem do produkcji rolniczej, jaki stanowi powierzchnia
uĪytków rolnych wykorzystywanych rolniczo (Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy),
ale równieĪ znacznie mniejszym – jak Wáochy, a przede wszystkim Holandia.
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(ĝwistak, 2015). W gospodarce rynkowej o dochodach poszczególnych grup
spoáecznych powinna decydowaü wydajnoĞü pracy, a nie czynnik instytucjonalny (polityka), który powinien mieü jedynie znaczenie korygujące (Zegar, 2008).
W literaturze przedmiotu wskazuje siĊ, Īe wysokoĞü dopáat nie moĪe byü oderwana od efektywnoĞci czynnika pracy. Przeprowadzane analizy empiryczne
zasadniczo potwierdzają wystĊpowanie wáaĞciwych proporcji odnoĞnie adekwatnego podziaáu dopáat przy obecnym poziomie wsparcia producentów rolnych we Wspólnocie Europejskiej (Hamulczuk, Rembisz, 2009).
Zmiany w poziomie produkcji rolniczej i sytuacji dochodowej polskich
rolników w okresie funkcjonowania w UE mogą napawaü pewnym optymizmem (DochodowoĞü gospodarstw…, 2018), w przeciwieĔstwie do efektywnoĞci produkcji, którą w gáównej mierze warunkuje wydajnoĞü pracy (Góral,
Rembisz, 2017). Wzrost ekonomicznej wydajnoĞci pracy wiąĪe siĊ z optymalizacją wykorzystania zasobów gospodarstwa rolnego, która determinuje nie tylko
konkurencyjnoĞü poszczególnych gospodarstw, ale równieĪ caáego sektora
rolnego na europejskim i Ğwiatowym rynku (MrówczyĔska-KamiĔska, 2012).
Trwaáy i stabilny wzrost wydajnoĞci pracy w polskim rolnictwie jest nierozerwalnie związany z rozwojem tego sektora (Gadomski, 2015).
W Polsce powoli uwidacznia siĊ proces wzrostu wydajnoĞci pracy w dziaáalnoĞci rolniczej (Wąsowicz, 2013), bĊdący w gáównej mierze konsekwencją
spadku rolniczego zatrudnienia10. Jednak poziom wydajnoĞci pracy w polskim
rolnictwie jest niezmiennie niski w porównaniu do innych paĔstw Wspólnoty,
zwáaszcza UE-15. Co wiĊcej, po okresie stopniowego zmniejszania siĊ róĪnic
w tej páaszczyĨnie pomiĊdzy paĔstwami tzw. starej Unii a tymi przyjĊtymi
w 2004 roku (i póĨniej), od 2012 roku obserwuje siĊ wzrost nierównoĞci.
W ostatnich latach w polskim rolnictwie odnotowano relatywnie niską wydajnoĞü pracy (Góral, Rembisz, 2017).
Ta czĊĞü monografii ma na celu rozpoznanie procesów, jakie zaszáy
w polskim rolnictwie po akcesji do UE z perspektywy odziaáywania wybranych
instrumentów WPR na te przemiany. W pracy skoncentrowano siĊ gáównie na
wpáywie instrumentów polityki rolnej na wydajnoĞü pracy oraz techniczne

10

Wedáug danych z BAELA, w latach 2004-2017 liczba pracujących w rolnictwie zmniejszyáa siĊ o ponad 37%, a udziaá pracujących w tym sektorze wĞród ogóáu pracujących zmniejszyá
siĊ z 18,0 do 9,6%. Przytoczone zmiany byáy gáównie skutkiem spadku liczby pracujących
w rolnictwie indywidualnym, w którym znajduje zatrudnienie wiĊkszoĞü (90-93%) pracujących w sektorze rolnym.
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uzbrojenie pracy w polskich gospodarstwach rolnych. UwzglĊdniono równieĪ
odmiennoĞci regionalne zachodzących procesów.
II.2. Materiaá empiryczny i metody badaĔ
W celu realizacji wyznaczonych zadaĔ przeprowadzono analizy danych
empirycznych:
x statystyki powszechnej (GUS, Eurostat) w odniesieniu do rolniczych zasobów produkcyjnych, inwestycji produkcyjnych oraz sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych;
x informacji ARiMR w zakresie wykorzystania kierunków i poziomu
wsparcia rolnictwa;
x badaĔ ankietowych IERiGĩ, które dostarczyáy informacji nie tylko o cechach ekonomicznych indywidualnych gospodarstw rolnych oraz wáaĞciwoĞciach spoáeczno-ekonomicznych ich uĪytkowników, ale równieĪ o aktywnoĞci rolników w pozyskiwaniu wsparcia w ramach WPR;
x polskiego FADN za lata 2009-2015 w odniesieniu do páatnoĞci bezpoĞrednich skierowanych do gospodarstw, a takĪe technicznego uzbrojenia
i wydajnoĞci pracy.
Badania ankietowe IERiGĩ-PIB prowadzone są cyklicznie na staáej próbie wsi. MiejscowoĞci do badaĔ dobrano celowo, tak by stanowiáy odzwierciedlenie struktury obszarowej gospodarstw rolnych o powierzchni powyĪej 1 ha
uĪytków rolnych (UR), bĊdących we wáadaniu osób fizycznych, tj. indywidualnych gospodarstw rolnych, które są de facto gospodarstwami rodzinnymi (Sikorska, 2014). Przy czym, w polskim rolnictwie, nadal areaá gospodarstwa jest
znacznie powiązany z pozostaáymi ekonomicznymi cechami gospodarstwa
(Zegar, 2009), a przede wszystkim z poziomem wyposaĪenia w techniczne
Ğrodki produkcji (Karwat-WoĨniak, 2011), osiąganymi wynikami produkcyjnymi, a takĪe cechami spoáeczno-demograficznymi rolników i gáównymi celami
prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej (Dudek, 2010), a nawet z poziomem zrównowaĪenia Ğrodowiskowego (Zegar, 2009, Wrzaszcz, 2013). Tym samym badana zbiorowoĞü odzwierciedla cechy spoáeczno-ekonomiczne polskiego rolnictwa
indywidualnego. Panelowy charakter badania daá sposobnoĞü okreĞlenia tren-
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dów i dynamiki zachodzących zmian, a walor reprezentatywnoĞci pozwala na
zachowanie wiarygodnoĞci opisywanych tendencji.
W pracy wykorzystano informacje zebrane w czterech ostatnich badaniach, tj. w 2000, 2005, 2011 i 2016 roku. W 2000, 2005 i 2011 roku badaniem
objĊto 76 miejscowoĞci wiejskich, a w 2016 roku – byáo to tylko 10 wsi, które
wybrano spoĞród miejscowoĞci ankietowanych w latach wczeĞniejszych. Ankietowano wszystkie gospodarstwa rolne powyĪej 1 ha UR w badanych wsiach.
W 2000, 2005 i 2011 roku stanowiáy one ok. 0,2% faktycznej liczby gospodarstw indywidualnych, a w 2016 roku – 0,03%.
Analiza danych FADN dotyczyáa 6 208 gospodarstw rolnych nieprzerwanie objĊtych badaniem w latach 2009-2015. Prace analityczne koncentrowaáy na
identyfikacji wpáywu páatnoĞci bezpoĞrednich skierowanych do gospodarstw na
zmiany w poziomie technicznego uzbrojenia pracy oraz wydajnoĞci pracy.
Badanie prowadzono w podziale na klasy ekonomiczne i regiony FADN.
Nakáady pracy obejmowaáy czynnoĞci wykonywane w gospodarstwie rolnym czáonków rodziny rolniczej oraz osób obcych w przeliczeniu na osoby
peánozatrudnione11.
Do oceny wydajnoĞci pracy przyjmuje siĊ róĪnorodne wskaĨniki. W prezentowanym badaniu, jako miernik wydajnoĞci przyjĊto wartoĞü dodaną (brutto
oraz netto) w przeliczeniu na osobĊ peánozatrudnioną (AWU). WartoĞü dodana
stanowi jedną z najbardziej obiektywnych kategorii oceny efektywnoĞci przedsiĊbiorstw stosowaną w ocenie wydajnoĞci pracy. Wynika to z faktu, Īe mierzy
ona wydajnoĞü pod kątem wartoĞci wnoszonej przez kapitaá ludzki w stosunku
do kosztów materialnych. Stanowi waĪne kryterium generowania wartoĞci dla
wáaĞcicieli (GoáaĞ, 2010).
Techniczne uzbrojenie pracy wyraĪona wartoĞcią produkcyjnych Ğrodków
trwaáych w przeliczeniu na osobĊ peánozatrudnioną (tys. zá/AWU).
Kierując siĊ wielkoĞcią standardowej produkcji (SO)12, wyodrĊbniono nastĊpujące grupy wielkoĞci ekonomicznej: bardzo maáe (2-8 tys. euro

11

Oznacza to, Īe jest to równowaĪne z sytuacją, gdy 1 osoba peánozatrudniona pracuje w dziaáalnoĞci
rolniczej 2120 godzin w ciągu roku, co skrótowo oznaczono 1 AWU (Annual Work Unit).
12
Standardowa Produkcja jest to Ğrednia z 5 lat wartoĞü produkcji okreĞlonej dziaáalnoĞci
produkcji roĞlinnej z 1 ha lub zwierzĊcej od 1 sztuki w ciągu roku, w przeciĊtnych dla danego
regionu warunkach produkcji. WyraĪana jest ona w europejskiej jednostce monetarnej euro.
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SO13), maáe (8-25 tys. euro SO), Ğrednio maáe (25-50 tys. euro SO) i Ğrednio
duĪe (50-100 tys. euro SO), duĪe (100-500 tys. euro SO) i bardzo duĪe (powyĪej
500 tys. euro SO). W tym podziale (oraz innych), jak równieĪ we wszystkich
zestawieniach tabelarycznych we wszystkich grupowaniach zastosowano przedziaáy lewostronnie zamkniĊte i prawostronnie otwarte.
Dla potrzeb Wspólnej Typologii Gospodarstw Rolnych funkcjonujących
w Polsce, mając na uwadze dostĊpnoĞü danych statystycznych i zalecenia UE14,
zdecydowano o wyznaczaniu granic regionów wedáug granic jednostek NTS 2,
którymi w przypadku Polski byáy województwa. Dla wyáonienia jednorodnych
regionów posáuĪono siĊ 7 parametrami statystycznymi wyznaczającymi efekty
produkcyjne gospodarstw rolnych. Kierując siĊ podobieĔstwem wartoĞci przyjĊtych wskaĨników i ich odchyleĔ, wydzielono 4 regiony, których granice podziaáu przebiegają wzdáuĪ granic województw, tj. NTS 2 (Osuch, Goraj, SkarĪyĔska,
Grabowska, 2004).
W ramach prac FADN wyodrĊbniono nastĊpujące regiony:
x Pomorze i Mazury – (województwa: lubuskie, pomorskie, warmiĔsko-mazurskie i zachodniopomorskie, symbol krajowy A), – region cechuje
siĊ najlepszą w skali kraju strukturą obszarową i najwyĪszym poziomem
obsady bydáa (zwáaszcza krów mlecznych) oraz relatywnie wysoką obsadą trzody chlewnej w gospodarstwach (II miejsce), Ğrednim poziomem intensywnoĞci powadzonej produkcji rolniczej. Biorąc pod uwagĊ typ rolniczy (produkcyjny) gospodarstw, to w 2016 roku najbardziej liczną grupĊ
stanowiáy gospodarstwa mieszane oraz wyspecjalizowane w uprawach polowych15, a przypadku wielkoĞci ekonomicznej – dominowaáy podmioty
maáe (43%) i bardzo maáe (27%); áącznie podmioty do 50 tys. euro wartoĞci SO stanowiáy ok. 87% gospodarstw towarowych.
x Wielkopolska i ĝląsk – (województwa: dolnoĞląskie, kujawsko-pomorskie, opolskie oraz wielkopolskie, symbol krajowy B) – gospodarstwa tego regionu charakteryzują siĊ dobrą strukturą agrarną i wysoką in
13

NaleĪy pamiĊtaü, Īe pomimo okreĞlenia dla klasy gospodarstw bardzo maáych wartoĞci od
2 do 8 tys. euro SO, zgodnie z progiem wáączającym do badaĔ Polskiego FADN w tej grupie
znajdują siĊ tylko podmioty o wartoĞci SO nie mniejszej niĪ 4 tys. euro. Gospodarstwa
speániające to kryterium okreĞlane są gospodarstwami towarowymi.
14
Kierując siĊ zaleceniem Komisji dotyczącym koniecznoĞci zachowania zwartoĞci terytorialnej regionu, w przypadku Polski minimalnym poziomem do wyznaczenia granic regionu byá
związek powiatów NTS 3 (Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych).
15
àącznie gospodarstwa mieszane i wyspecjalizowane w produkcji polowej stanowiáy ok.
80% zbiorowoĞci gospodarstw towarowych w tym regionie.
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tensywnoĞcią produkcji rolniczej, o czym Ğwiadczy najwyĪsze w kraju
nawoĪenie mineralne i uzyskiwane wyniki produkcyjne (plony zbóĪ,
mlecznoĞü krów, przyrosty dzienne w tuczu ĞwiĔ itp.), najwyĪszą obsadą
trzody chlewnej i relatywnie wysoką obsadą krów mlecznych (II miejsce
w skali caáej Polski). UwzglĊdniając wielkoĞü ekonomiczną w polu obserwacji FADN, najliczniejszą liczebnie grupĊ stanowiáy gospodarstwa od
8 do 25 tys. SO (42%) oraz o typie produkcyjnym mieszanym (47%).
x Mazowsze i Podlasie – (województwa: lubelskie, áódzkie, mazowieckie
i podlaskie, symbol krajowy C) – region ten charakteryzuje siĊ najwiĊkszym udziaáem gospodarstw zaliczonych do pola obserwacji FADN
(45%), na tym terenie dominują Ğrednie obszarowo gospodarstwa o przeciĊtnej intensywnoĞci produkcji rolniczej i znaczącej obsadzie krów
mlecznych (zbliĪonej do regionu B). Podobnie jak w pozostaáych regionach, najliczniejszą grupĊ stanowiáy gospodarstwa o mieszanym typie
produkcyjnym (41%) i o typie uprawy polowe (20%), a niewiele mniej
(18%) – o typie „krowy mleczne”. W porównaniu do innych terenów,
w tym regionie wystĊpuje znacząco wiĊcej podmiotów wyspecjalizowanych w chowie krów mlecznych oraz ukierunkowanych na uprawy trwaáe
(7%). Gospodarstwa specjalizujące siĊ w chowie krów mlecznych generowaáy ok. 26% SO tego regionu, czyli niewiele mniej niĪ dwukrotnie
wiĊksza liczebnie zbiorowoĞü o mieszanym typie produkcyjnym. WielkoĞü ekonomiczna prawie wszystkich (ok. 95%) gospodarstw towarowych
z tego regionu byáa niĪsza niĪ 50 tys. euro SO.
x Maáopolska i Pogórze – (województwa: maáopolskie, podkarpackie, Ğląskie i ĞwiĊtokrzyskie, symbol krajowy D) – region ten cechuje bardzo duĪe rozdrobnienie obszarowe i niski poziom intensywnoĞci produkcji, gospodarstwa rolne tego terenu stanowią ok. 20% ogólnej liczby gospodarstw pola obserwacji Polskiego FADN, a w ich strukturze dominowaáy
podmioty wielokierunkowe (54%), do 8 tys. euro SO (ok. 56%).
Do analizy zebranych danych empirycznych wykorzystano zróĪnicowane
metody, przy czym do okreĞlenia skali oraz kierunków przemian zachodzących
w rolnictwie posáuĪono siĊ analizą statystyczno-opisową z uĪyciem metod
porównawczych z wykorzystaniem statystyk podstawowych, takich jak: wskaĨniki struktury, dynamiki miar i koncentracji. W badaniach związanych z próbą
oceny wpáywu instrumentów WPR na wydajnoĞü pracy oraz techniczne uzbrojenie pracy w polskich gospodarstwach rolnych, posáuĪono siĊ metodą regresji
panelowej. UmoĪliwia ona szerokie oraz dokáadne przeanalizowanie zaleĪnoĞci
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pomiĊdzy poziomem uzyskiwanego wsparcia w ramach WPR a zmianami
w wydajnoĞci pracy i poziomie jej technicznego uzbrojenia.
II.3. Wspólna Polityka Rolna w okresie czáonkostwa Polski w Unii Europejskiej
Proces akcesji Polski do UE skutkowaá objĊciem polskiego sektora rolnego ponadnarodową polityką – Wspólną Polityką Rolną, bĊdącą historycznie
pierwszą spoĞród wspólnych polityk spoáeczno-ekonomicznych Wspólnoty
Europejskiej. Tworzy ją zespóá polityk dla poszczególnych segmentów rolnictwa i rynków rolnych oraz polityk strukturalnych. Tym samym determinuje
warunki gospodarcze na obszarach wiejskich i funkcjonowanie sektora rolnego
w paĔstwach czáonkowskich UE. Z jednej strony WPR stwarza moĪliwoĞci dla
prowadzenia produkcji rolniczej we Wspólnocie i gwarantuje jej odpowiednią
iloĞü i jakoĞü. Z drugiej zaĞ – stanowi podstawĊ rozwoju spoáeczno-ekonomicznego dla ludnoĞci wiejskiej oraz znacząco oddziaáuje na poziom
ochrony Ğrodowiska i krajobrazu.
WPR na przestrzeni lat ulegaáa róĪnorodnym zmianom. Kolejne reformy
byáy uwarunkowane zewnĊtrznymi (globalizacja) i wewnĊtrznymi (kolejne
rozszerzania i ograniczenia budĪetowe) zmianami funkcjonowania Wspólnoty
i pozwalaáy na dostosowanie mechanizmów WPR do osiągniĊcia zakáadanych
celów. NajczĊĞciej zmiany tej polityki byáy wymuszane niezadowalającymi
rezultatami dotychczasowych dziaáaĔ i ograniczaáy siĊ do korekt w zakresie
instrumentarium. W procesie tych przeobraĪeĔ coraz wyraĨniej zaznacza siĊ
odchodzenie od polityki sektorowej na rzecz kompleksowej polityki zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, stanowiących tzw. II filar
WPR. W konsekwencji stanowi ona zbiór wzglĊdnie spójnych instrumentów,
w oparciu o które paĔstwa czáonkowskie mogą w pewnym zakresie ksztaátowaü
indywidualne programy rozwoju obszarów wiejskich.
WspóáczeĞnie WPR speánia liczne funkcje. Prócz sprecyzowanych jeszcze
w drugiej poáowie XX wieku podstawowych celów WPR, które de facto
w dalszym ciągu obowiązują, wraz ze zmianami sytuacji w rolnictwie i jego
otoczeniu konieczne byáo wprowadzanie kolejnych elementów (cele dodatkowe). Cele podstawowe dotyczą sfery gospodarczej oraz spoáecznej i mają chroniü interesy producentów i konsumentów ĪywnoĞci poprzez:
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x zwiĊkszanie wydajnoĞci rolnictwa, wspieranie postĊpu rolniczego, optymalizacjĊ wykorzystania czynników produkcji, zwáaszcza siáy roboczej
i ziemi,
x stabilizowanie rynków i zagwarantowanie bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego,
x zapewnienie rolnikom godziwych warunków Īycia.
Takie sprecyzowanie celów podstawowych umoĪliwiaáo zmiany we WPR
wraz z rozwojem sytuacji w rolnictwie i jego otoczeniu. Dzisiaj celem unijnej
polityki rolnej jest nie tylko zagwarantowanie bezpieczeĔstwa zaopatrzenia
w dobrej jakoĞci ĪywnoĞü obywatelom UE, ale równieĪ wspieranie dziaáaĔ
umoĪliwiających zrównowaĪony rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
z równolegáym uwzglĊdnieniem wymogów ochrony Ğrodowiska i zachowaniem
walorów krajobrazowych obszarów wiejskich poprzez zrównowaĪoną gospodarkĊ zasobami ziemi rolniczej. Ponadto ma ona na uwadze coraz bardziej
widoczne zmiany klimatyczne. Ze tego wzglĊdu dodatkowe cele WPR mają
zastosowanie w dziaáaniach polityki w UE dotyczących: ochrony konsumentów,
wsparcia zatrudnienia, ochrony Ğrodowiska i dobrostanu zwierząt, zrównowaĪonego rozwoju, ochrony zdrowia publicznego, wsparcia spójnoĞci terytorialnej,
gospodarczej i spoáecznej.
DziaáalnoĞü reformatorska spowodowaáa przyjĊcie w UE dwóch nurtów
dziaáaĔ zmierzających do zachowania i poprawy Ğrodowiska naturalnego na
obszarach wiejskich. Są to tzw. I i II filar WPR.
– I filar – okreĞla politykĊ rynkowo-cenową (finansowanie interwencjonizmu na
rynku rolnym i jego ochrona zewnĊtrzna, dopáaty bezpoĞrednie dla producentów) mającą na celu stabilizacjĊ rynku, podnoszenie produktywnoĞci i utrzymanie odpowiedniego poziomu dochodów;
– II filar – okreĞla politykĊ strukturalną, mającą na celu wyrównywanie warunków rozwoju i zapewnienie odpowiedniego poziomu Īycia mieszkaĔcom wsi.
Cel polityki strukturalnej stanowi: przyĞpieszenie przemian w rolnictwie, przywracanie konkurencyjnoĞci regionów rolniczych, uáatwienie rozwoju i strukturalnych dostosowaĔ obszarów wiejskich o wysokim udziale zatrudnienia
w rolnictwie lub dochodów rolniczych. Z tego wzglĊdu wsparcie udzielane
w ramach polityki strukturalnej mogáo dotyczyü zadaĔ związanych z:
x poprawą struktury gospodarstw rolnych i struktur sáuĪących przetwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów rolniczych,
x przeksztaácaniem i reorientacją potencjaáu produkcyjnego, wprowadzaniem nowych technologii i poprawą jakoĞci produktów rolniczych,
x dywersyfikacją aktywnoĞci ekonomicznej,
x rozwojem lasów,
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utrzymaniem ĪywotnoĞci obszarów wiejskich,
poprawą warunków pracy i Īycia,
utrzymaniem i promocją niskonakáadowych systemów gospodarki rolnej,
zachowaniem i promocją wysokiej wartoĞci przyrody oraz zrównowaĪonego rolnictwa, respektującego wymagania ochrony Ğrodowiska naturalnego.

Cele i zasady WPR ksztaátowane są na poziomie ponadnarodowym. Jednak ten fakt nie zwalnia paĔstw czáonkowskich z obowiązku prowadzenia wáasnej polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. W tym zakresie podmiotami ksztaátującymi Wspólną PolitykĊ Rolną są Rada Europejska oraz Komisja
Europejska. Poprzez udziaá przedstawicieli paĔstw czáonkowskich w wyĪej
wymienionych podmiotach, beneficjenci uczestniczą w jej ksztaátowaniu.
Przyjmowane rozwiązania są wynikiem kompromisu paĔstw czáonkowskich.
KaĪde z nich odpowiada za implementacjĊ zasad Wspólnej Polityki Rolnej na
swoim terytorium, poprzez wspólnotowe oraz wáasne instrumenty prawne. Ma
prawo uzupeániü politykĊ o wáasne instrumenty wsparcia, finansowane ze swojego budĪetu paĔstwowego, jednak nie mogą byü one sprzeczne z celami
i zasadami WPR oraz innymi zasadami wspólnotowymi.
Wraz z przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej w 2004 roku, warunki
ksztaátowania i realizacji polityki rolnej w Polsce w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich tworzyáa bezpoĞrednio WPR. Zgodnie z przyjĊtymi zasadami
polityka ta miaáa za zadanie stabilizacjĊ sytuacji w rolnictwie i poprawĊ warunków Īycia ludnoĞci wiejskiej.
Narastanie rozbieĪnoĞci w poziomie wyposaĪenia w czynniki produkcji
gospodarstw o róĪnej aktywnoĞci rynkowej miaáy charakter powszechny. Tempo tych zmian byáo róĪne i uwarunkowane wieloma róĪnorodnymi przyczynami.
W przypadku zmian w poziomie wyposaĪenia w ziemiĊ, szczególnie silnie oddziaáywaáa sytuacja na rynku ziemi rolniczej, a gáównie narastająca nierównowaga pomiĊdzy popytem i podaĪą. W sytuacji ograniczonych i stale
zmniejszających siĊ ogólnych zasobów ziemi oraz bĊdących w Zasobie WáasnoĞci Skarbu PaĔstwa, wzrastającemu popytowi na grunty rolne kreowanemu
przez podmioty towarowe, towarzyszyáo zjawisko przywiązania do ojcowizny.
To zjawisko skutkowaáo wstrzymywaniem siĊ z wyzbywaniem nieruchomoĞci
gruntowej przez posiadaczy gospodarstw speániających w gáównej mierze funkcje pozadochodowe. Dla tej grupy ludnoĞci posiadane gospodarstwa stanowią
zabezpieczenie podstawowej egzystencji rodziny na wypadek utraty pozarolniczych Ĩródeá dochodu. Prowadzenie produkcji rolniczej, z przeznaczeniem na
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samozaopatrzenie rodziny w podstawowe produkty ĪywnoĞciowe, staáo siĊ
relatywnie czĊstym modelem funkcjonowania, zwáaszcza gospodarstw o relatywnie maáej i Ğredniej powierzchni. Z badaĔ wynika, Īe najczĊstszą reakcją
byáo dostosowanie powierzchni gospodarstwa do rozmiarów umoĪliwiających
zaspokojenie potrzeb samozaopatrzeniowych, a nadwyĪkĊ najczĊĞciej wydzierĪawiano. W konsekwencji w latach 2005-2016 okoáo 35% (50% – w gospodarstwa wysokotowarowych) wzrostowi areaáu gospodarstwa towarowego, towarzyszyá praktyczny brak takich zmian w gospodarstwach samozaopatrzeniowych. Wynikiem tych róĪnic byá wzrost róĪnic w wyposaĪeniu w ziemiĊ pomiĊdzy podmiotami o duĪej, Ğredniej i maáej aktywnoĞci rynkowej.
Wraz z uzyskaniem peánego czáonkostwa Polski w UE, gáównym Ĩródáem
finasowania instrumentów wsparcia dla rolnictwa staá siĊ przede wszystkim
budĪet wspólnoty. Wedáug danych Ministerstwa Finansów, w okresie 1.01.2004
roku – 31.03.2018 roku, w ramach WPR z budĪetu UE do Polski napáynĊáo ok.
47 mld euro (Zestawienie transferów…, 2018), stanowiáy one ok. 34% ogóáu
transferów z budĪetu UE, jakie Polska uzyskaáa w tym czasie. W tych transferach dominowaáy (59,9%, tj. 30,2 mld euro) Ğrodki przeznaczone na dopáaty
bezpoĞrednie, 31,7% (16,0 mld euro) wypáacone na realizacjĊ PROW 2004200616 i 2007-201317, interwencje rynkowe 3,6% (1,8 mld euro), a 2,8% (1,4
mld euro) PROW 2014-202018. Transfery w ramach Europejskiego Funduszu
Rybackiego do 2013 i 2014-2020 stanowiáy 1,4% (0,7 mld euro) caákowitych
wypáat. Tak wysokie wsparcie z budĪetu Wspólnoty, dofinansowane wydatkami
ze Ğrodków krajowych oraz Ğrodkami wáasnymi rolników, w poáączeniu z regulacjami unijnymi w zakresie polityki rynkowej i strukturalnej zaowocowaáo
zmianami sytuacji na obszarach wiejskich i w rolnictwie. Dominującym kierunkiem tych zmian byáy proefektywnoĞciowe przeobraĪenia struktur rolniczych.
Niemniej cechą charakterystyczną polskich gospodarstw rolnych jest ich duĪe
zróĪnicowanie z punktu widzenia aktywnoĞci rynkowej. RównoczeĞnie postĊpuje proces zmian w tej páaszczyĨnie, którego tempo oraz charakter wyznaczają
gáównie czynniki o charakterze egzogenicznym. JednakĪe trwale istnieją pod

16
Dodatkowo dziaáania finansowane z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej w ramach PROW 2004-2006 w kwocie 2 886 mln euro zostaáy wsparte
726,4 mln euro z budĪetu krajowego.
17
ĝrodki finansowe w ramach PROW 2007-2013 z budĪetu przez Europejski Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w kwocie ok. 13,4 mld, zostaáy
wsparte ok. 4 mld euro z krajowych Ğrodków publicznych.
18
àączny budĪet PROW na lata 2014-2020 finansowany ze Ğrodków EFRROW wynosiá
blisko 8,7 mld euro, a z publicznych Ğrodków krajowych – ok. 4,9 mld euro.
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mioty cechujące siĊ odmienną aktywnoĞcią produkcyjną, a w konsekwencji
i rynkową, tj. wyáącznie i gáównie samozaopatrzeniowe, towarowe oraz wysokotowarowe.
Do okreĞlenia aktywnoĞci rynkowej poszczególnych gospodarstw posáuĪono siĊ kryterium rolniczej towarowej produkcji (wartoĞci produkcji rolniczej
sprzedanej w roku gospodarczym). Biorąc za gáówne kryterium podziaáu wielkoĞü sprzedaĪy produkcji z poszczególnych gospodarstw, która jest jednoczeĞnie jednym z najwaĪniejszych wyznaczników ich siáy ekonomicznej, ogólnego
rozwoju ekonomicznego i pozycji rynkowej wyodrĊbniono dwa podstawowe
segmenty indywidualnych gospodarstw rolnych:
x bez kontaktów (związków) z rynkiem produktów rolnych, które stanowiáy podmioty produkujące wyáącznie na potrzeby wáasne (samozaopatrzeniowe), tj. prowadzące dziaáalnoĞü rolniczą, a jednoczeĞnie nie wykazujące sprzedaĪy produkcji;
x kontaktujące siĊ z rynkiem produktów rolniczych, którą tworzyáy gospodarstwa ze sprzedaĪą artykuáów rolniczych. WĞród tych gospodarstw
wyodrĊbniono dwie podgrupy: produkujące gáównie na samozaopatrzenie (potrzeby wáasne) i produkujące gáównie na sprzedaĪ (na rynek), czyli towarowe.
Przy wyznaczaniu granicznych wielkoĞci produkcji towarowej, okreĞlającej przynaleĪnoĞü do jednej z powyĪej wymienionych podgrup, kierowano
siĊ relacją wartoĞci rolniczej produkcji towarowej danego podmiotu do Ğredniej wartoĞci produkcji sprzedanej w przeliczeniu na 1 gospodarstwo lokujące
na rynku swoją produkcjĊ w caáej badanej próbie w danym roku. ĝrednia
wartoĞü sprzedaĪy wynosiáa 25,0 tys. zá w 2000 roku, w 2005 roku – 36,4 tys.
zá, w 2011 roku – 51,0 tys. zá, a 2016 roku – 70 tys. zá. PrzyjĊto, Īe podmioty,
których wartoĞü produkcji towarowej nie osiągnĊáa 20% wielkoĞci Ğredniej dla
poszczególnych okresów, zaliczyü naleĪy do podgrupy gospodarstw gáównie
samozaopatrzeniowych, zatem nieukierunkowanych rynkowo. Natomiast
podmioty realizujące sprzedaĪ na poziomie co najmniej równym wartoĞci
granicznej zakwalifikowano do podgrupy towarowych, czyli prorynkowych.
Ponadto w ramach grupy gospodarstw towarowych wyróĪniono podmioty,
których rozmiary rolniczej produkcji towarowej umoĪliwiaáy uzyskanie dochodu z pracy w uĪytkowanym gospodarstwie, w przeliczeniu na 1 osobĊ
w peáni zatrudnioną, na poziomie co najmniej równym Ğrednim zarobkom poza
53



rolnictwem. Tak okreĞlona wielkoĞü produkcji towarowej stanowiáa przynajmniej dwukrotnoĞü Ğredniej wartoĞci sprzedaĪy z gospodarstwa w danym czasie,
a podmioty speániające to kryterium nazwano wysokotowarowymi. Te gospodarstwa ze wzglĊdu na osiągane dochody i sprawnoĞü gospodarowania posiadaáy zdolnoĞci konkurencyjne. W rezultacie kierując siĊ kryterium aktywnoĞci
wyodrĊbniono 4 typy (rodzaje, kategorie) gospodarstw, tj. /1/ wyáącznie i /2/
gáównie samozaopatrzeniowe, /3/ towarowe oraz /4/ wysokotowarowe.
Odnotowanemu ogólnemu spadkowi liczby gospodarstw rolnych, a tym
samym liczebnoĞci podmiotów objĊtych ankietą IERiGĩ-PIB, towarzyszyáy
zmiany w ich strukturze wedáug aktywnoĞci rynkowej (wykres II.1). Te
zmiany wyraĪaáy siĊ przede wszystkim zmniejszaniem siĊ zbiorowoĞci gospodarstw towarowych, któremu towarzyszyáy procesy ksztaátowania siĊ
gospodarstw wybitnie prorynkowych, o bardzo silnych i stabilnych związkach z rynkiem, o poziomie sprawnoĞci ekonomicznej i spoáecznej porównywalnej do sprawnoĞci podmiotów z sektorów nierolniczych, tj. gospodarstw
wysokotowarowych.
Wykres II.1. Zmiany w strukturze indywidualnych gospodarstw rolnych
objĊtych badaniem ankietowym wedáug ich aktywnoĞci rynkowej

*wraz z gospodarstwami nieprowadzącymi dziaáalnoĞci rolniczej
ħródáo: opracowano na podstawie wyników badaĔ terenowych 2000, 2005, 2011 i 2016.

Wedáug danych z badaĔ terenowych, w latach 2000-2016 liczba gospodarstw wysokotowarowych wzrosáa ponad dwukrotnie, przy czym ich liczebnoĞü byáa nadal relatywnie niewielka. W 2016 roku takie podmioty stanowiáy
tylko 15,6% ogóáu gospodarstw funkcjonujących w sferze produkcji rolniczej,
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a w 2000 roku – 11,1% (Wykres II.1). W konsekwencji w 2016 roku czĊĞciej
niĪ co trzecie gospodarstwo towarowe posiadaáo zdolnoĞci konkurencyjne,
gdy 2005 roku – co piąte, a w 2000 roku tylko co szóste.
Z badaĔ wynika, Īe w analizowanym okresie nasiliáy siĊ procesy koncentracji majątku produkcyjnego w gospodarstwach towarowych. Na tym tle sytuacja w gospodarstwach z produkcją wyáącznie lub gáównie na samozaopatrzenie
przedstawiaáa siĊ nieco inaczej. W tych typach podmiotów przewaĪaáy dywestycje, polegające na dostosowaniu rozmiarów majątku produkcyjnego do produkcji na potrzeby rodziny. W konsekwencji wzrastaá dystans w poziomie wyposaĪenia gospodarstw, których produkcja byáa ukierunkowana na rynek, zwáaszcza
pomiĊdzy podmiotami wysokotowarowymi, a produkującymi wyáącznie bądĨ
gáównie na samozaopatrzenie (Karwat-WoĨniak, Dudek, 2016).
II.4. Zmiany w sytuacji polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej
Poszukując sposobów unowoczeĞnienia rolnictwa, wzrostu jego konkurencyjnoĞci oraz dochodów z prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej, najczĊĞciej
wskazuje siĊ na koniecznoĞü poprawy struktury agrarnej, tj. stanu rolniczych
podmiotów wytwórczych (Pietrzak, Walczak, 2014). Funkcjonowanie polskich
gospodarstw rolnych na jednolitym rynku europejskim oraz wdraĪanie instrumentów WPR przyczyniáo siĊ do wielu znaczących i gáĊbokich przemian
w sektorze rolnym na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. ZnajomoĞü
ksztaátowania siĊ tego procesu i kierunków zmian jest niezbĊdna do prawidáowego formuáowania celów polityki rolnej.

II.4.1. Struktura obszarowa i koncentracja ziemi rolniczej
W UE nie wystĊpuje polityka bezpoĞrednio oddziaáująca na gospodarowanie gruntami rolnymi w poszczególnych paĔstwach oraz wpáywająca na
narodowe polityki ksztaátowania struktury obszarowej. W efekcie przejĊcia
celów i zasad WPR, polskie gospodarstwa z jednej strony objĊte zostaáy
wsparciem finansowym z budĪetu UE, z drugiej zobowiązane byáy do podjĊcia
dziaáaĔ dostosowawczych, modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych, prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej zgodnie z przepisami ochrony Ğrodowiska.
W rezultacie zmiany zachodzące w strukturze agrarnej byáy w znacznym
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zakresie konsekwencją WPR i skutkowaáy przyspieszeniem procesów przeksztaáceĔ struktury obszarowej gospodarstw i koncentracji ziemi, które są
związane z likwidacją sáabszych, z reguáy maáych obszarowo gospodarstw
rolnych (Zegar 2018, s. 165).
Polska dysponuje znacznym areaáem gruntów rolnych uĪytkowanych rolniczo (UR)19, co jest korzystne do rozwoju produkcji rolniczej. Ograniczenie,
zwáaszcza z perspektywy konkurencyjnoĞci zasobowej, stanowi duĪe rozdrobnienie obszarowe i znaczna liczba gospodarstw maáych (do 5 ha), które cechuje
niska efektywnoĞü produkcji (Graduk, 2016), przez co uznawane są za nierozwojowe (Zegar, 2009).
Zasadniczym przejawem konkurencyjnoĞci potencjalnej na poziomie mikroekonomicznym jest struktura obszarowa gospodarstw rolnych, a gáównie
struktura uĪytkowania gruntów przez podmioty z poszczególnych grup obszarowych, gdyĪ to ona decyduje o przeciĊtnych w danym kraju ekonomicznych
warunkach gospodarowania (Poczta, 2012, 2013).
Wraz z rozwojem gospodarczym postĊpuje proces substytuowania poszczególnych czynników produkcji rolniczej, przy czym szczególnego znaczenia
nabiera zastĊpowanie ziemi przez inne czynniki produkcji, przede wszystkim
kapitaá (Johnson, 2002). W konsekwencji areaá gospodarstwa w coraz mniejszym zakresie wyznacza jego potencjaá produkcyjny i osiągane efekty gospodarcze, albowiem ziemia z czynnika wytwórczego w coraz wiĊkszym stopniu
staje siĊ Ğrodowiskiem i przestrzenią produkcji rolniczej. Jednak ze wzglĊdu na
niezmiennie utrzymującą siĊ dodatnią relacjĊ pomiĊdzy obszarem gospodarstw
a skalą produkcji, wzrost areaáu gospodarstw jest pierwszoplanowym warunkiem poprawy konkurencyjnoĞci rolnictwa. Tylko odpowiednio duĪa skala
produkcji moĪe zapewniü wysoką efektywnoĞü gospodarowania (Chavas, 2001).
Wzrost areaáu gospodarstw moĪe umoĪliwiü skorzystanie z efektu skali i obniĪenia kosztów wytwarzania, wzmocniü pozycjĊ negocjacyjną, uáatwiü wdraĪanie
nowoczesnych technologii produkcji. Odpowiednio duĪe zasoby ziemi w gospodarstwie są zwykle decydujące dla efektywnego wykorzystania pozostaáych
czynników produkcji (Baer-Nawrocka, Poczta, 2014), co w konsekwencji przekáada siĊ na efektywnoĞü prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej i konkurencyjnoĞü
sektora rolnego (Nosecka, Pawlak, Poczta, 2011), a nawet poziom zrównowaĪenia (ToczyĔski, Wrzaszcz, Zegar, 2013).

19

W 2017 roku gospodarstwa rolne dysponowaáy 14,6 mln ha UR, które stanowiáy ok. 8,3%
ogóáu UR w UE-28. Pod wzglĊdem obszaru gruntów rolnych Polska zajmuje 5 miejsce w UE-28.
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powyĪej 1 ha UR wedáug grup obszarowych

struktura
obszarowa
2005
struktura
obszarowa
2017
WskaĨnik
zmian w latach
2005-2017
(100 = 2005)

Grupy obszarowe gospodarstw w ha UR

ħródáo: opracowano na podstawie danych GUS (Charakterystyka gospodarstw…, 2006)
i (UĪytkowanie gruntów…, 2018).

W latach 2005-2017 nastąpiáy wyraĨne zmiany w liczbie i strukturze obszarowej gospodarstw rolnych (Wykres II.2). Liczba podmiotów powyĪej 1 ha
UR zmniejszyáa o 401,6 tys. gospodarstw, tj. o prawie 23%20; co byáo wynikiem

20
 MoĪna zaáoĪyü, Īe bezpoĞredni wpáyw na strukturĊ obszarową miaáy „Renty strukturalne”,

a ich odziaáywanie wynikaáo z mechanizmu ich funkcjonowania, który polegaá na zaprzestaniu dziaáalnoĞci rolniczej przez osoby w wieku przedemerytalnym i przekazaniu ziemi rolnej
na powiĊkszenie innego gospodarstwa lub na rzecz nastĊpcy nieprowadzącego wczeĞniej
dziaáalnoĞci rolniczej. Wedáug danych ARiMR, w ramach tego dziaáania przekazano ok. 73,8
tys. gospodarstw (w tym ponad 52% na powiĊkszenie innych gospodarstw20), o áącznej
powierzchni 726 tys. ha UR (w tym na powiĊkszenie innych gospodarstwa 50,7%). Oznacza
to, Īe likwidacji ulegáo 38,9 tys. gospodarstw o Ğrednim obszarze 9,5 ha. Stanowiáy one 2,3%
gospodarstw istniejących w 2005 roku, a jednoczeĞnie 9,7% ogóáu podmiotów zlikwidowanych w latach 2005-2017. Ponadto dziĊki przejĊciu UR z likwidowanych gospodarstw zmieniáa siĊ struktura obszarowa podmiotów, które tym sposobem zwiĊkszyáy swój areaá. Przed
przyjĊciem gruntów z gospodarstw póĨniejszych rencistów strukturalnych okoáo 65% stanowiáy podmioty do 10 ha UR, a udziaá 20-hektarowych i wiĊkszych wynosiá tylko 11%.
Natomiast po przejĊciu gruntów od beneficjentów analogiczne wskaĨniki wynosiáy 15 i 32%.
Ogólnie wpáyw instrumentu rent strukturalnych na proefektywnoĞciową przebudowĊ struktury obszarowej byá relatywnie niewielki ze wzglĊdu na liczbĊ gospodarstw objĊtych tym
dziaáaniem oraz áagodne kryteria dostĊpu. Z zaáoĪenia instrument ten powinien byü przeznaczony dla rolników przekazujących gospodarstwa na powiĊkszenie juĪ istniejących podmiotów lub dla tych, którzy przekazują je máodym rolnikom korzystającym z dziaáania „Uáatwienie startu máodym rolnikom”. Te warunki wprowadzono dopiero w 2010 roku, w ramach
ostatniego naboru wniosków. Mimo to, przekazywane za renty strukturalne gospodarstwa
trafiaáy gáównie w rĊce máodych rolników (Ğredni wiek 31 lat), co otwieraáo moĪliwoĞü
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spadku (o 24%) liczby gospodarstw do 30 ha UR (zwáaszcza do 5 ha, ubytek
o 31% ) i wzglĊdnie dynamicznego powiĊkszania (o 32%) grupy gospodarstw
30-hektarowych i wiĊkszych, a w szczególnoĞci podmiotów powyĪej 50 ha UR
(wzrost o 65%), które są z reguáy zdolne do skutecznej konkurencji na rynku
produktów rolnych i umoĪliwiają uzyskanie satysfakcjonujących dochodów
z pracy w gospodarstwie rolnym. Mimo to ich udziaá pozostaje niewielki
i wynosi ok. 3%. Polskie gospodarstwa tej wielkoĞci stanowiáy tylko ok. 4%
áącznej ich liczby w UE-28, mimo tego, Īe w Polsce znajdowaáo siĊ ok. 13%
ogóáu gospodarstw UE-28. W strukturze polskich gospodarstw nadal dominowaáy
(51%) podmioty do 5 ha UR.
NaleĪy równieĪ dodaü, Īe ze szczegóáowej analizy zmian w liczbie gospodarstw wedáug grup obszarowych w poszczególnych latach wynika, Īe po 2010
roku, tempo ubytku gospodarstw najmniejszych ulegáo nieznacznemu wyhamowaniu. W konsekwencji, w latach 2010-2013 najszybciej ubywaáo podmiotów
o areale od 5 do 10 ha UR21, a w latach nastĊpnych – gospodarstw z grupy obszarowej 15-20 ha UR22. To zjawisko naleĪy wiązaü ze wzrostem wymagaĔ wobec
producentów rolnych i zmianami na pozarolniczym rynku pracy. W sytuacji
nasilającej siĊ konkurencji, uĪytkownicy tej wielkoĞci podmiotów byli coraz
bardziej marginalizowani przez rynek, co z reguáy wiązaáo siĊ ze znacznym
zmniejszeniem dochodów. W tej sytuacji posiadacze tej wielkoĞci podmiotów
musieli zadecydowaü, czy podejmowaü dziaáania na rzecz wzrostu potencjaáu
produkcyjnego uĪytkowanego gospodarstwa, czy poszukiwaü nowych Ĩródeá
dochodu. Przy czym coraz czĊĞciej decydowali siĊ na umiejscowienie swojej
aktywnoĞci zawodowej poza uĪytkowanym gospodarstwem, czemu sprzyjaáa
poprawiająca siĊ sytuacja na pozarolniczym rynku pracy. AktywizacjĊ zawodową
poza uĪytkowanym gospodarstwem uáatwiaáy im dziaáania wspierane ze Ğrodków
UE na rzecz tworzenia pozarolniczych miejsc pracy, w tym równieĪ realizowane



zwiĊkszania ich potencjaáu ekonomicznego, przy jednoczesnym korzystaniu ze Ğrodków
dziaáania „Uáatwianie startu máodym rolnikom”. Jak wynika z danych ARiMR, w ramach
perspektywy finansowej (áącznie 2004-2006 i 2007-2013), z moĪliwoĞci tej skorzystaáo 52,9
tys. máodych rolników, a 14% z nich uzyskaáo gospodarstwo w ramach rent strukturalnych
(stan na grudzieĔ 2015).
21
W latach 2010-2013 najwiĊksze tempo spadku odnotowano w grupie o powierzchni 5-10 ha
UR, ich liczba zmniejszyáa siĊ o 9,0%, a w grupie 1-5 ha UR – o 7,3%.
22
PomiĊdzy 2010 a 2017 rokiem najwiĊkszą dynamikĊ spadku odnotowano w grupie gospodarstw 15-20 ha UR – o 2,8%, podczas gdy w zbiorze gospodarstw 1-5 ha UR – o 0,8%.
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w ramach WPR23, z których mogli skorzystaü rolnicy, chcący podjąü zatrudnienie
poza rolnictwem zarówno najemnie, jak i na wáasny rachunek.
Umiejscowienie aktywnoĞci zawodowej poza rolnictwem nie wiązaáo siĊ
z caákowitą likwidacją gospodarstwa, lecz w wiĊkszoĞci przypadków z dostosowaniem areaáu upraw do potrzeb samozaopatrzeniowych, a nadwyĪkĊ gruntów
rolniczych najczĊĞciej wydzierĪawiano. Konsekwencją tych dziaáaĔ byáo przejĞcie tych podmiotów do niĪszej grupy obszarowej i zmniejszenie dynamiki
spadku liczby gospodarstw najmniejszych obszarowo.

Wykres II.3. Zmiany powierzchni i struktury uĪytkowania ziemi rolniczej przez
gospodarstwa rolne powyĪej 1 ha UR wedáug grup obszarowych

struktura uĪytkowania ziemi
ogóáem=100%

30

100

94,1

25

72,4

20

16,3

15

79,8

25,8

83,8
18,6

17,8
15,1

12,6

13,1

113,3
31,1

120
100
80

19,7

60
11,7
8,4

10

9,8

40
20

5
0

0
1-5
Ogóáem

5-10

10-15

15-30

30-50

wskaĨnik zmian w %

109,9

35

struktura
uĪytkowania
ziemi 2005
struktura
uĪytkowania
ziemi 2017
WskaĨnik
zmian w latach
2005-2017 (100
= 2005)

50 i wiĊcej

Grupy obszarowe gospodarstw w ha UR

ħródáo: opracowano na podstawie danych GUS (Charakterystyka gospodarstw …, 2006
i UĪytkowanie gruntów …, 2018).

Likwidacja gospodarstw rolnych skutkowaáa przepáywem ziemi do podmiotów ukierunkowanych prorynkowo, z reguáy wiĊkszych obszarowo. Koncentracja gruntów rolnych nastĊpowaáa w warunkach ich wyáączenia (ok. 6% UR)

23

Od momentu akcesji do UE takie przedsiĊwziĊcia byáy realizowane w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego i Sektorowego Programu Operacyjnego – Rekonstrukcja i Modernizacja Sektora ĩywnoĞciowego i Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO-Rolnictwo 2004-2006)
i Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013). Zrealizowane projekty skutkowaáy powstaniem ponad 50,7 tys. nowych pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
RównieĪ w PROW 2014-2020 jednym z celów uzupeániających do celu gáównego, jaki
stanowi poprawa konkurencyjnoĞci rolnictwa zaplanowano wsparcie tworzenia miejsc pracy
na obszarach wiejskich. Oszacowano, Īe otrzymane wsparcie umoĪliwi utworzenie ok. 22,5
tys. pozarolniczych miejsc pracy (OdpowiedĨ Ministra Rolnictwa..., 2017).
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na cele nierolnicze. Uniwersalną prawidáowoĞcią byáo zmniejszenie areaáu ziemi
uĪytkowanej w gospodarstwach do 30 ha UR, przede wszystkim do 5 ha (spadek
o 28%). ZwiĊkszyá siĊ natomiast areaá gruntu w gospodarstwach o obszarze co
najmniej 30 ha UR, a zwáaszcza o obszarze 50 i wiĊcej ha UR (wzrost o 13%).
Pomimo tych zmian, w dyspozycji tej ostatniej grupy gospodarstw znajdowaáo
siĊ tylko 31% UR, gdy Ğrednio w UE-28 gospodarstwa tej wielkoĞci uĪytkowaáy
60% (2013 r.) ogóáu UR, a w krajach, z którymi z racji asortymentu produkcji
polskie gospodarstwa rolne konkurują, ten wskaĨnik wynosiá 80-90%.
Przedstawione powyĪej zmiany w liczbie i strukturze obszarowej oraz
wzroĞcie koncentracji ziemi miaáy charakter powszechny, albowiem zaznaczyáy
siĊ na terenie caáej Polski (Tabela 1A i 2A). WszĊdzie zmniejszaáa siĊ liczba
gospodarstw o relatywnie maáym obszarze (do 5 ha UR). JednoczeĞnie wzrastaáa
liczebnoĞü podmiotów o wzglĊdnie duĪym areale, a przede wszystkim uĪytkowane przez tej wielkoĞci gospodarstwa zasoby gruntów rolniczych. Jednak
odnotowano róĪnice terytorialne w tempie zachodzących procesów.
Zmiany naleĪy uznaü za znaczące, zwáaszcza na poáudniowych
i wschodnich terenach Polski, charakteryzujących siĊ relatywnie najwiĊkszym
rozdrobnieniem obszarowym, czyli na wschodnich i poáudniowych obszarach
Polski. Szczególnie intensywnie te tendencje zaznaczyáy siĊ w regionie Maáopolska i Pogórze (D), na terenie którego w latach 2005-2016 liczba gospodarstw
rolnych o powierzchni 1-5 ha UR zmniejszyáa siĊ o 29%. Temu procesowi
towarzyszyá blisko dwukrotny wzrost liczby podmiotów o areale co najmniej 30
ha UR, a powierzchnia UR, jaką dysponowaáy zwiĊkszyáa siĊ o blisko 71%.
Mimo Īe dynamikĊ tych procesów moĪna uznaü za znaczącą, to udziaá tej wielkoĞci podmiotów na tym terenie byá znikomy i wynosiá tylko ok. 1%,
a w dyspozycji byáo mniej niĪ 22% uĪytków rolnych wykorzystywanych rolniczo w regionie. Na podkreĞlenie zasáuguje równieĪ relatywnie duĪe natĊĪenie
procesów koncentracji ziemi w regionie Mazowsze i Podlasie (C), na terenie
którego liczba gospodarstw 30-hektarowych i wiĊkszych zwiĊkszyáa siĊ o 48%,
a obszar uĪytków w ich dyspozycji – o 55%. Jednak nadal, udziaá gospodarstw
rolnych, które ze wzglĊdu na wielkoĞü zasobów ziemi moĪna uznaü za zdolne
do konkurencji wynosiá tylko 4% i posiadaáy one niespeána 27% uĪytków rolnych wykorzystywanych rolniczo w tym regionie. Na pozostaáych terenach
kraju, sytuacja w zachodzących procesach koncentracji ziemi cechowaáa siĊ
wiĊkszą stabilnoĞcią, chociaĪ ich dynamika byáa znacząca.
Generalnie przebieg koncentracji ziemi byá procesem pozytywnym. Jednak nadal jego zakres naleĪy uznaü za zbyt maáy zarówno z perspektywy bez60



pieczeĔstwa ĪywnoĞciowego, jak i konkurencyjnoĞci zasobowej polskiego
rolnictwa. Przyjmując, Īe za rozwojowe ze wzglĊdu na areaá uĪytkowanej ziemi
moĪna uznaü gospodarstwa rolne o obszarze co najmniej 30 ha UR, to w 2017
roku dysponowaáy one ok. 41% gruntów rolnych uĪytkowanych rolniczo,
a w uĪytkowaniu gospodarstw zdolnych do rozwoju powinno byü ok. 75% ziemi
uĪytkowanej rolniczo (Michna, 2011). Znaczące przyĞpieszenie przebiegu
koncentracji na terenach cechujących siĊ duĪym rozdrobnieniem obszarowym,
wprawdzie nie przyczyniáo siĊ do zmian w zróĪnicowaniu regionalnym zaawansowania tego procesu, to jednak przeáoĪyáo siĊ na zmniejszenia skali regionalnych dysproporcji (Tabela 4A). NaleĪy równieĪ zaznaczyü, Īe w Īadnym regionie odsetek uĪytków rolnych w dyspozycji gospodarstw zdolnych do rozwoju
nie uzyskaá poziomu uznawanego za dający szanse zapewniania konkurencyjnoĞci rolnictwa i bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego. NajbliĪej osiągniĊcia tego stanu
byá sektor rolny w regionie Pomorze i Mazury (B), gdzie w gospodarstwach
o powierzchni co najmniej 30 ha UR byáo ponad 68% gruntów rolnych wykorzystywanych rolniczo. NajniĪszą wartoĞü tego wskaĨnika odnotowano w regionie Maáopolska i Pogórze, gdzie stanowiá niespeána 22%. Dla porównania
w 2005 roku analogiczne udziaáy wynosiáy odpowiednio 61 i 12%.
II.4.2. WyposaĪenie polskich gospodarstw w Ğrodki trwaáe
WyposaĪenie gospodarstw rolnych w infrastrukturĊ rolniczą w coraz
wiĊkszym stopniu decyduje o efektywnoĞci ekonomicznej i konkurencyjnoĞci na
rynku rolnym. Jest jednym z wyróĪników rozwoju gospodarstw rolnych. Wzrost
poziomu wyposaĪenia w trwaáe Ğrodki produkcji w rolnictwie, a przede wszystkim wprowadzanie nowych rozwiązaĔ technicznych i technologicznych24 byáo
koniecznoĞcią, a zarazem wyrazem procesu dostosowania siĊ do wymogów
rynku europejskiego. Stosowanie nowych technologii przyczynia siĊ do wzrostu
wydajnoĞci pracy, skali produkcji i poprawy jej jakoĞci oraz przestrzegania
zasad ochrony Ğrodowiska przez dostosowanie wytwarzania produkcji rolnej do
wymogów związanych z ochroną Ğrodowiska (WoĞ, 2000, Pawlak 2005, GoáĊbiewska, 2010).
Warunkiem utrzymania trwaáego rozwoju rolnictwa i sprostania konkurencji ze strony sektora rolnego innych paĔstw jest wzrost wydajnoĞci pracy,
który zaleĪy w duĪej mierze od poprawy jej technicznego uzbrojenia (Kusz,

24

Z badaĔ wynika, Īe jednym z decydujących czynników warunkujących relatywnie wysoką
efektywnoĞü ekonomiczną gospodarstw w UE-15 byáo systematyczne wprowadzanie nowych
technik i technologii produkcji rolniczej (EfektywnoĞü i demografia…, 2018).
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Misiak, 2017), które jest determinowane poziomem zaawansowania technicznego gospodarstw rolnych. Z reguáy niska wartoĞü technicznego uzbrojenia pracy
niekorzystnie wpáywa na efektywnoĞü wykorzystania zasobów pracy (Nowak,
2011). ħródáem zmian w tej páaszczyĨnie są inwestycje w trwaáe, techniczne
Ğrodki produkcji, a zwáaszcza w maszyny, urządzenia techniczne oraz narzĊdzia.
W tym dziale polskiej gospodarki niezwykle waĪną rolĊ odgrywa bowiem
postĊp techniczny i technologiczny (WoĞ, 2000), zwáaszcza w sytuacji funkcjonowania zgodnie z zasadami europejskiego modelu rolnictwa (EMR) ukierunkowanego na zrównowaĪony rozwój, w którym waĪne są nie tylko aspekty
ekonomiczno-produkcyjne, ale równieĪ minimalizowanie negatywnego odziaáywania na Ğrodowisko (Pawlak, 2008).

Wykres II.4. Nakáady inwestycyjne w rolnictwie (ceny bieĪące)

ħródáo: opracowano na podstawie Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów…, 2006,
Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2017.

Wedáug GUS, w 2017 roku roczna wartoĞü nakáadów inwestycyjnych
w rolnictwie25 wyniosáa ponad 5,3 mld zá (ceny bieĪące) i byá to poziom
o 119,8% wyĪszy niĪ w 2005 roku, a w cenach staáych o 93,8% (Rocznik Staty
25

Dotyczy wydatków związanych z inwestycjami prowadzonymi w áowiectwie oraz dziaáalnoĞci rolniczej obejmującej uprawy rolne, chów i hodowlĊ zwierząt.
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styczny Rzeczypospolitej…., 2018). NaleĪy równieĪ podkreĞliü, Īe nakáady
w tym zakresie zarówno w przeliczeniu na 1 gospodarstwo, jak i 1 jednostkĊ
powierzchni gospodarstwa podwoiáy siĊ (Tabela II.1). Tak duĪy wzrost dziaáalnoĞci inwestycyjnej byá moĪliwy, równieĪ dziĊki wsparciu Ğrodkami Wspólnej
Polityki Rolnej (Klepacki, RadochoĔska-Wasiewicz, 2017).

Tabela II.1. Wydatki inwestycyjne w rolnictwie* wedáug rodzaju
prowadzonych przedsiĊwziĊü inwestycyjnych
Wyszczególnienie

2005
w mln zá
2 398,0
842,7

2016

WskaĨnik zmian
(2005 = 100)
210,3
264,0

Razem
5 043,4
- budynki i budowle
2 225,0
- maszyny, narzĊdzia
841,1
1 449,2
172,3
i urządzenia techniczne
- Ğrodki transportu
362,4
782,2
215,8
- pozostaáe
351,8
587,0
166,9
Ogóáem
2 203,0
4 901,6
222,5
Na 1 gospodarstwo
1292,4
3 541,8
274,0
Na 1 ha UR (w zá)
144,5
343,1
237,4
* Dotyczy wydatków związanych inwestycjami prowadzonymi w áowiectwie oraz dziaáalnoĞci rolniczej obejmującej uprawy rolne, chów i hodowlĊ zwierząt.
ħródáo: opracowano na podstawie Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów…, 2006,
Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2017.

Z analizy zmian wydatków na poszczególne rodzaje dziaáalnoĞci inwestycyjnej wynika, Īe pomiĊdzy 2005 a 2016 rokiem najwiĊkszy wzrost (o 164%)
inwestycji nastąpiá w przypadku budynków i budowli (Tabela II.1). Tak duĪe
zwiĊkszenie byáo konsekwencją dynamicznego wzrostu nakáadów uwarunkowanego niedostosowaniem iloĞciowym i jakoĞciowym posiadanych zasobów budowlanych w stosunku do aktualnych potrzeb produkcji rolniczej. Ta sytuacja byáa
powiązana ze wzrostem koncentracji chowu zwierząt, koniecznoĞcią dostosowania
do wymogów dotyczących warunków ochrony Ğrodowiska i dobrostanu zwierząt
oraz standardów higienicznych w produkcji zwierzĊcej. W konsekwencji konieczne
byáo nie tylko intensywne powiĊkszenie nakáadów na prace budowlane, ale przede
wszystkim wzrost wydatków na mechanizacjĊ budynków inwentarskich. W rezultacie w strukturze rodzajowej inwestycji wydatki na budynki i budowle stanowiáy
w 2017 roku ponad 44% (35% w 2005 roku).

63



Wykres II.5. Nakáady inwestycyjne w rolnictwie* wedáug ich rodzajów (w %)

* Dotyczy wydatków związanych z inwestycjami prowadzonymi w áowiectwie oraz dziaáalnoĞci rolniczej obejmującej uprawy rolne, chów i hodowlĊ zwierząt.
ħródáo: opracowano na podstawie Rocznik Statystyczny Rolnictwa. (2006-2017). GUS, Warszawa.

Dynamiczny wzrost nakáadów inwestycyjnych w rolnictwie miaá charakter
powszechny, chociaĪ byá zróĪnicowany regionalnie (Tabela 5A). NajwiĊksze zwiĊkszenie wydatków na przedsiĊwziĊcia inwestycyjne odnotowano na terenach, gdzie
rolnictwo stanowi znaczący dziaá gospodarczy, tj. w Wielkopolsce i na Mazowszu
oraz Podlasiu.
Wzrastający poziom nakáadów na inwestycje w rolnictwie, skutkowaá
wzrostem wartoĞü Ğrodków trwaáych, zarówno brutto, jak i netto (Wykres II.6).
W 2016 r. w stosunku do 2005 r. wartoĞü brutto Ğrodków trwaáych rolnictwie
byáa o prawie 27% wyĪsza i wynosiáa 143 mld zá, zaĞ netto – 31,5 mld zá
(wzrost o 3%). Ta sytuacja wraz ze zmniejszaniem siĊ liczby pracujących
w dziaáalnoĞci rolniczej skutkowaáa nie tylko zahamowaniem spadkowej ten64



dencji w poziomie technicznego uzbrojenia pracy w rolnictwie z lat 1997-2003,
a takĪe stopniowym jej wzrostem w nastĊpnym okresie (Kusz, Misiak, 2017).

Wykres II.6. WartoĞü Ğrodków trwaáych w rolnictwie*
(bieĪące ceny ewidencyjne w mld zá, stan na 31 grudnia

* Dane dla uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt oraz áowiectwo.
ħródáo: opracowano na podstawie: Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Obszarów Wiejskich
(2006-2008) i Rocznik Statystyczny Rolnictwa (2009-2017), GUS, Warszawa.

W latach 2005-2016 techniczne uzbrojenie pracy w rolnictwie wzrosáo
o ponad 67%, przy czym najbardziej to zwiĊkszenie (wzrost o 108%) zaznaczyáo
siĊ w regionie Maáopolska i Pogórze (Tabela 6A). Przy czym tak duĪy wzrost
wysokoĞci tego wskaĨnika byá w gáównej mierze rezultatem spadku zatrudnienia.
Z perspektywy poprawy konkurencyjnoĞci polskiego rolnictwa, szczególnie waĪne są zwáaszcza inwestycje w Ğrodki mechanizacji prac w produkcji
roĞlinnej, jak i zwierzĊcej. Z badaĔ IERiGĩ-PIB wynika, Īe zwiĊkszaáy siĊ
zakupy nowych Ğrodków mechanizacji umoĪliwiających wprowadzanie nowych
technologii wytwarzania. UmoĪliwiaáo to wprowadzanie postĊpu technicznego
i zmiany w technologii produkcji rolniczej, które powodowaáy usprawnienie
metod pozyskiwania produktów. Warto podkreĞliü, Īe nawet jeĪeli inwestycje
w maszyny i urządzenia rolnicze mają gáównie charakter restytucyjny, to i tak
powoduje to jego odtworzenie w skali rozszerzanej, gdyĪ nowo zakupiony
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sprzĊt jest nowoczeĞniejszy, sprawniejszy i wydajniejszy od wycofanego
z uĪycia (WoĞ, 2004). Tym samym są one równieĪ Ĩródáem postĊpu i innowacyjnoĞci (WoĞ, 1998).
Tabela II.2. KompleksowoĞü mechanizacji w indywidualnych gospodarstwach
rolnych objĊtych badaniem IERiGĩ-PIB
Odsetek producentów z peáną mechanizacją procesu
produkcyjnego (100% - liczba gospodarstw z produkcją towarową danego produktu)
- zbóĪ i roĞlin technologicznie podobnych
- ziemniaków
- buraków cukrowych i warzyw korzennych
- przeĪuwaczy
- mleka
- trzody chlewnej

2005

2011

2016

12,5
24,6
29,7
22,8
3,4
6,4

15,3
30,1
34,9
30,3
10,4
14,6

20,2
32,1
39,1
33,1
15,2
16,8

ħródáo: opracowano na podstawie badaĔ terenowych IERiGĩ-PIB 2005, 2011 i 2016.

Z danych z badaĔ ankietowych IERiGĩ-PIB wynika, Īe w latach 2005-2016 zakupy Ğrodków mechanizacji26 stanowiáy ok. 68% ogóáu produkcyjnych
wydatków inwestycyjnych w badanych indywidualnych gospodarstwach rolnych. W rezultacie o 20% netto zwiĊkszyáa siĊ liczba posiadanych przez tĊ
zbiorowoĞü Ğrodków mechanizacji prac w gospodarstwie. Ten przyrost zaznaczyá siĊ gáównie w odniesieniu do nowoczesnych i wysokowydajnych maszyn
i urządzeĔ technicznych, ograniczających zapotrzebowanie na siáĊ roboczą
i negatywny wpáyw rolnictwa na Ğrodowisko, umoĪliwiających kompleksową
mechanizacjĊ produkcji, a nie tylko pewnych etapów produkcji. Nawet niewielkie luki w oprzyrządowaniu prac w gospodarstwie w znacznym stopniu obniĪają
efektywnoĞü ekonomiczną i produkcyjną stosowanych rozwiązaĔ.
Z badaĔ wynika, Īe wzglĊdnie duĪy postĊp zaznaczyá siĊ w caákowitym
zmechanizowaniu procesu produkcji rolniczej (ciągi technologiczne), zwáaszcza
pochodzenia zwierzĊcego. Wedáug danych z badaĔ ankietowych wynika, Īe
w latach 2005-2016 liczba gospodarstw posiadających zestaw maszyn umoĪliwiających zmechanizowanie caáego procesu wytwórczego danego asortymentu
produkcji rolniczej wzrosáa o ok. 25%, w tym produkcji zwierzĊcej – o 33%.
W rezultacie w 2016 roku zestaw maszyn do mechanizacji caáego procesu
wytwarzania, tj. tzw. ciągi technologiczne posiadaáo: 20% producentów zbóĪ

26

Obejmują áączne wydatki na zakup ciągników, Ğrodków transportu, maszyn i urządzeĔ technicznych stosowanych zarówno w mechanizacji prac polowych, jak i w produkcji zwierzĊcej.
66



i upraw technologicznie podobnych roĞlin, 32% – gdy byáy to ziemniaki, 39% –
w przypadku producentów buraków cukrowych i innych technologicznie podobnych roĞlin (np. warzyw korzeniowych) oraz 33% – hodowców przeĪuwaczy27. Kompletnie zmechanizowane obory posiadaáo 15% producentów mleka,
a chlewnie – 17% hodowców ĞwiĔ28.
Wedáug danych z badaĔ terenowych IERiGĩ-PIB, inwestycje skupiaáy siĊ
w relatywnie maáej grupie gospodarstw produkujących przede wszystkim na
rynek, które stanowiáy gáówne miejsce pracy i utrzymania rolnika oraz czáonków jego rodziny, a rozmiary ich produkcji umoĪliwiaáy uzyskanie ponadparytetowych dochodów29. Ta zbiorowoĞü, z reguáy wiĊkszych obszarowo podmiotów,
w 2016 roku stanowiáa blisko 16% ogóáu indywidualnych gospodarstw rolnych,
a ich wydatki na inwestycje rolnicze stanowiáy ok. 66% ogóáu nakáadów pieniĊĪnych na produkcyjną dziaáalnoĞü inwestycyjną. W przypadku inwestycji
w Ğrodki mechanizacji – analogiczny udziaá wynosiá 75%. W konsekwencji
w tej kategorii gospodarstw skupiaá siĊ odnotowany postĊp w poziomie wyposaĪenia w Ğrodki mechanizacji. Grupa ta dysponowaáa poáową ogólnej liczby
Ğrodków mechanizacji, 60% urządzeĔ umoĪliwiających stosowanie metod
produkcji rolnictwa precyzyjnego, 75% zmechanizowanych ciągów technologicznych w produkcji zwierzĊcej i 49% – w roĞlinnej. Wzrost wyposaĪenia
w nowoczesne Ğrodki trwaáe przeáoĪyá siĊ na poprawĊ ich sprawnoĞci gospodarowania. ĝwiadczy o tym miĊdzy innymi ponad 20% wzrost wydajnoĞci pracy
i 17% wzrost produktywnoĞci ziemi30.
II.5. Oddziaáywanie páatnoĞci w ramach WPR 2007-2013 na wydajnoĞü
pracy oraz techniczne uzbrojenie pracy w rodzinnych gospodarstwach rolnych w Polsce31
Do zbadania wpáywu instrumentów polityki rolnej na wydajnoĞü i techniczne uzbrojenie pracy w polskich gospodarstwach rolnych posáuĪono siĊ
metodą regresji panelowej, umoĪliwiającą szerokie oraz dokáadne przeanalizo
27

Dotyczy przygotowania pasz objĊtoĞciowych.
W przypadku produkcji zwierzĊcej dotyczy zadawania pasz, usuwania odchodów,
a w przypadku produkcji mleka równieĪ jego pozyskiwania i scháadzania.
29
Na podstawie danych z badaĔ terenowych moĪna szacowaü, Īe ta grupa liczyáa ok. 210-220
tys. podmiotów.
30
Mierzony wartoĞcią sprzedaĪy produkcji rolniczej na 1 AWU lub 1 ha UR.
31
Opracowano na podstawie (Karwat-WoĨniak, Pawáowska, ChmieliĔski, maszynopis).
28

67



wanie zaleĪnoĞci wystĊpujących w badanych gospodarstwach (Blanc, Schlenker, 2017). Estymacja modeli panelowych moĪliwa jest przy wykorzystaniu
modeli bez efektów indywidualnych i czasowych, modeli z efektami staáymi lub
modeli z efektami losowymi (Baltagi, 2005, Wooldridge, 2015). RóĪnica
w konstrukcji poszczególnych typów modeli wynika m.in. z zaáoĪeĔ przyjĊtych
wzglĊdem skáadnika losowego.
Tabela II.3. Cechy ekonomiczne badanych gospodarstw rolnych – badane zmienne
Typ zmiennej

Definicja

WartoĞü dodana netto

Nazwa zmiennej

IloĞciowa

WartoĞü dodana brutto
Aktywa trwaáe

IloĞciowa
IloĞciowe

WartoĞü dodana netto gospodarstwa rolnego na jednostkĊ
pracy rocznej [PLN/AWU]
WartoĞü dodana brutto na roczną jednostkĊ pracy [PLN/AWU]
Aktywa trwaáe ogóáem na jednostkĊ pracy rocznej
[PLN/AWU] Razem Ğrodki trwaáe na jednostkĊ pracy rocznej
[PLN/AWU]
A - Pomorze i Mazury (PiM)
B - Wielkopolska i ĝląsk (Wiĝ)
C - Mazowsze i Podlasie (MziPd)
D - Maáopolska i Pogórze (MáiPo)
1 - Bardzo maáe (2-8 tys. EUR SO)
2 - Maáe (8-25 tys. EUR SO)
3 - ĝrednio maáe (25-50 tys. EUR SO)
4 - ĝrednio duĪe (50-100 tys. EUR SO)
5 - DuĪe (100-500 tys. EUR SO)
6 - Bardzo duĪe (powyĪej 500 tys. EUR SO)
System jednolitej páatnoĞci obszarowej [PLN]
Uzupeániające krajowe páatnoĞci bezpoĞrednie [PLN]
Dopáaty rolnoĞrodowiskowo-klimatyczne i dopáaty z tytuáu
dobrostanu zwierząt [PLN]
PáatnoĞü za obszary z ograniczeniami naturalnymi (obszary
o niekorzystnych warunkach gospodarowania) [PLN]
Subsydia do produkcji (związane i niezwiązane) [PLN]
Dotacje do kosztów [PLN]
Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych w fazie restrukturyzacji [PLN]
PáatnoĞci z tytuáu klĊsk Īywioáowych [PLN]
Pozostaáe páatnoĞci, gdzie indziej niewymienione [PLN]
Wsparcie specjalne (na podstawie art. 68 rozporządzenia (WE)
nr 73/2009 lub art. 69 rozporządzenia 1782/2003) [PLN]
Wsparcie dla producentów mleka [PLN]
PrzejĞciowa páatnoĞü z tytuáu owoców miĊkkich [PLN]
Dotacje i subsydia o charakterze wyjątkowym [PLN]
PáatnoĞü za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i Ğrodowiska ("zazielenienie" páatnoĞci bezpoĞrednich) [PLN]
PáatnoĞü dla máodych rolników [PLN]
PáatnoĞü redystrybucyjna [PLN]
Wsparcie powiązane z produkcją ziemniaków na skrobiĊ
[PLN]
Wsparcie powiązane z wielkoĞcią produkcji buraków
cukrowych [PLN]
Wsparcie powiązane z prod. lnu [PLN]
Wsparcie powiązane z produkcją woáowiny [PLN]
Subsydia do inwestycji [PLN]

Region

Klasa ekonomiczna

JakoĞciowa

Zwykáa

PáatnoĞü jednolita
PáatnoĞci uzupeániające
Dopáaty rolnoĞrodowiskowo-klimatyczne

IloĞciowa
IloĞciowa
IloĞciowa

LFA

IloĞciowa

Subsydia do produkcji
Dotacje do kosztów
Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych
PáatnoĞci z tytuáu klĊsk
Pozostaáe páatnoĞci
Wsparcie specjalne

IloĞciowa
IloĞciowa
IloĞciowa
IloĞciowa
IloĞciowa
IloĞciowa

Wsparcie dla producentów mleka
PrzejĞciowa do owoców
Subsydia wyjątkowe
Greening

IloĞciowa
IloĞciowa
IloĞciowa
IloĞciowa

Máodych rolników
PáatnoĞü redystrybucyjna
Do ziemniaków na skrobiĊ

IloĞciowa
IloĞciowa
IloĞciowa

Wsparcie prod. buraków

IloĞciowa

Wsparcie len
Wsparcie woáowina
Subsydia do inwestycji

IloĞciowa
IloĞciowa
IloĞciowa

ħródáo: opracowano na podstawie danych FADN.
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Wyboru odpowiedniego rodzaju modelu panelowego dokonano na podstawie wyników testu Hausmana, który wskazaá, iĪ w kaĪdym z analizowanych
przypadków odpowiedniejszą konstrukcją jest model z efektami staáymi niĪ
model z efektami losowymi (Hausman, 1978). Ostatecznie, wpáyw wybranych
dopáat na wydajnoĞü pracy oraz jej techniczne uzbrojenie w gospodarstwach
rolnych zbadano przy wykorzystaniu modeli z efektami wewnątrzgrupowymi.
SáusznoĞü przyjĊtej metody badawczej potwierdziá równieĪ wynik testu F na
istotnoĞü efektów staáych w modelu.
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70

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B

2 - Maáe (8-25 tys. EUR SO)

LFA

Dopáaty rolnoĞrodowiskowo-klimatyczne

PáatnoĞci uzupeániające

PáatnoĞü jednolita

6 - Bardzo duĪe (powyĪej 500 tys. EUR SO)

5 - DuĪe (100-500 tys. EUR SO)

4 - ĝrednio duĪe (50-100 tys. EUR SO)

3 - ĝrednio maáe (25-50 tys. EUR SO)

Region

Zmienna niezaleĪna

Tabela II.4. Tabela wyników



WartoĞü dodana netto
3,368.70
1,136.30
554.88
1,900.10
-1,279.90
-1,109.60
-1,496.60
-163.63
-6,432.40
-6,690.00*
-5,942.70***
-4,100.60
1,509.30
-4,186.00
-1,056.00
-389.82
-24,453.00
-1,280.40
16,043.00
16,362.00
0.44***
0.49***
0.49***
0.49***
0.07
0.40***
0.48***
0.76***
0.61***
0.69***
0.60***
0.42***
0.71***
0.38**

Zmienna objaĞniająca
WartoĞü dodana brutto
3,515.90
471.94
-33.23
1,232.30
-1,874.80
-1,607.90
-2,057.10
-388.83
-6,785.10
-7,314.40**
-5,728.80***
-3,907.10
1,256.60
-4,256.50
1,139.90
-1,430.60
-32,995.00*
-744.89
16,516.00**
-3,226.30
0.47***
0.54***
0.57***
0.55***
-0.02
0.29***
0.26***
0.59***
0.60***
0.70***
0.62***
0.45***
0.67***
0.39**

Aktywa trwaáe
-17,416.00
-7,507.20
-21,038.00**
-14,564.00
-118,830.00***
-99,300.00***
-84,582.00***
-44,891.00***
-231,450.00***
-261,390.00***
-165,750.00***
-108,550.00***
-277,870.00***
-380,320.00***
-198,360.00***
-131,370.00***
-1,346,300.00***
-639,730.00***
-330,480.00***
-237,080.00***
2.41***
3.25***
3.99***
3.45***
-6.39***
-9.01***
-10.76***
-8.84***
0.89**
2.71***
0.16
1.12**
-1.04
-1.50
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PrzejĞciowa do owoców

Wsparcie dla producentów mleka

Wsparcie specjalne

Pozostaáe páatnoĞci

PáatnoĞci z tytuáu klĊsk

Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych

Dotacje do kosztów

Subsydia do produkcji



C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

0.52***
0.04
0.45***
0.34***
0.18***
0.12**
1.17***
0.39***
0.20
0.57*
0.63
0.13
0.20
0.43*
-1.19*
-0.41**
0.34***
0.51***
0.52***
0.23***
0.56***
0.01
0.97*
0.64
0.37***
0.22***
1.95
2.45
1.67
0.41
-0.26
-1.62*
-0.19
-0.41

0.51***
-0.01
0.45***
0.31***
0.14***
0.12**
1.16***
0.46***
0.33*
0.81**
0.56
0.15
0.16
0.48**
-0.88
-0.40**
0.33***
0.53***
0.51***
0.20***
0.47***
-0.03
0.78
0.52
0.37***
0.22***
0.52
1.62
0.95
0.25
-0.13
-1.40
-0.04
-0.28

-0.38
-3.33*
-1.42**
-1.54***
-1.50***
0.22
11.56***
6.50***
5.44***
3.01*
-13.42*
-14.31***
-7.19***
0.30
6.08*
2.82**
0.34
0.96**
0.29
-1.64***
-3.53***
-1.01
8.40**
-2.57
-0.53
0.15
-12.55
20.33
14.82
36.41
7.81
5.38
-0.16
2.00

cd. tabeli II. 4
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A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

Klucz: *** - wartoĞü p poniĪej 0,001, ** - poniĪej 0,01, * - poniĪej 0,05; ħródáo: obliczenia wáasne na danych FADN.

Subsydia do inwestycji

Wsparcie woáowina

Wsparcie len

Wsparcie prod. buraków

Do ziemniaków na skrobiĊ

PáatnoĞü redystrybucyjna

Dla máodych rolników

Greening

Subsydia wyjątkowe



-1.19
-0.13
-0.17
-0.30
0.07
0.04
-0.62**
0.08
4.12
0.61
-0.27
-0.58
-0.27
-1.64***
-1.18*
2.92*
-4.11
-1.36
-0.39
-0.48
-0.12
-0.63
-0.08
18.04
0.77
28.53
-1.15
0.74
2.41***
-3.21
-0.60***
-0.34***
-0.27***
-0.30***

-1.16
0.32
-0.13
-0.08
0.09
0.18
-0.50*
0.00
4.89
0.14
0.13
0.13
-0.04
-1.65***
-1.52**
2.70*
-10.04
-1.58
-0.42
-0.40
-0.17
-0.73
-0.09
27.12
2.25
29.09
-1.11
1.08
2.59***
-3.25
-0.10
0.02
-0.05
0.12

-1.59
4.58
1.02
1.71
0.98
5.85***
5.88***
-4.17*
35.30
-15.57
14.24
1.71
8.78
0.53
-18.12***
-15.79**
33.60
-12.37*
-5.47
-11.93
5.87***
-5.47
1.71
100.02
63.27
-43.15
-18.27
-2.35
11.71***
-12.93
11.36***
6.85***
3.14***
4.90***

cd. tabeli II. 4



Z analizy rezultatów wykonanych prac modelowych wynika, Īe w badanej grupie gospodarstw FADN najwyĪszą w wartoĞcią aktywów trwaáych
w przeliczeniu na roczną jednostkĊ pracy charakteryzowaáy siĊ gospodarstwa
bardzo maáe (do 8 tys. euro SO), a podmioty naleĪące do pozostaáych klas
wielkoĞci ekonomicznej charakteryzowaáy siĊ przeciĊtnie od ok. 21,0 do 1 346,3
tys. zá niĪszą wartoĞcią technicznego uzbrojenia pracy. Takie tendencje, polegające na istotnie wyĪszym przeciĊtnym technicznym uzbrojeniu pracy w gospodarstwach do 8 tys. euro SO odnotowano w caáym okresie objĊtym badaniem,
czyli w latach 2009-2015 oraz we wszystkich wyodrĊbnionych do badaĔ regionach. Sytuacja ta stanowi konsekwencjĊ faktu, Īe produkcja rolnicza wymaga
z reguáy duĪych i zróĪnicowanych nakáadów rzeczowych skáadników majątkowych (budynków i budowli, maszyn i narzĊdzi), które cechują siĊ duĪą bryáowatoĞcią. W związku z tym wielkoĞü ich posiadania nie jest tylko i wyáącznie
determinowana rozmiarami prowadzonej produkcji. Ponadto czĊĞü z nich ma
charakter staáy. Te okolicznoĞci w poáączeniu z duĪą liczbą osób pracujących
w niewielkim wymiarze czasu pracy, skutkują wysoką wartoĞcią Ğrodków trwaáych w przeliczeniu na 1 AWU.
W przypadku gospodarstw „ĞrednioduĪych” (50-100 tys. euro SO) z regionów: Wielkopolska i ĝląsk (B) i Mazowsze i Podlasie (C) istotnie niĪsza
w porównaniu do najmniejszych gospodarstw byáa równieĪ wartoĞü dodana na
roczną jednostkĊ pracy. Te relacje wynikają ze struktury gospodarstw wedáug
typów produkcyjnych. W tych regionach w porównaniu do pozostaáych relatywnie jest wiĊcej gospodarstw prowadzących produkcjĊ zwierzĊcą, co silnie przekáadaáo siĊ na zaleĪnoĞci pomiĊdzy analizowanymi zmiennymi (Figura, 2017).
Z analizy wyników modeli panelowych wynika, Īe generalnie wsparcie
otrzymywane przez badane gospodarstwa rolne, korzystnie wpáywaáo na poziom
technicznego uzbrojenia i wydajnoĞü pracy, chociaĪ wielkoĞü i charakter tego
oddziaáywania byáa powiązana z rodzajem otrzymywanego wsparcia.
Najpowszechniejszym wsparciem, jakie otrzymują rolnicy są páatnoĞci:
jednolita páatnoĞü obszarowa (JPO) oraz páatnoĞü uzupeániająca (PU) udzielane
w ramach dopáat bezpoĞrednich. W caáym analizowanym okresie wpáywaáy one
pozytywnie na wydajnoĞü pracy, zarówno wyraĪoną wartoĞcią dodaną brutto,
jak i netto na osobĊ peánozatrudnioną (AWU). Wzrost wartoĞci dopáat w ramach
JPO lub PU o 1 zá powodowaá zwiĊkszenie wydajnoĞci pracy Ğrednio od ok.
0,43 do 0,57 zá. O ile jednak wzrost wydajnoĞci pracy byá niĪszy w odniesieniu
do zwiĊkszenia wartoĞci uzyskanego wsparcia, to powiĊkszenie technicznego
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uzbrojenia pracy, wyraĪonego jako stosunek aktywów trwaáych do rocznej
jednostki pracy byá wyĪszy. Albowiem zwiĊkszenie otrzymanej JPO o 1 zá
powodowaáo wzrost wartoĞci technicznego uzbrojenia pracy Ğrednio od ok. 2,41
do 3,99 zá/AWU. NaleĪy równieĪ podkreĞliü, Īe wsparcie otrzymywane
w ramach JPO dziaáaáo pozytywnie na techniczne uzbrojenie pracy w gospodarstwach rolnych bez wzglĊdu na ich poáoĪenie, to jednak wpáyw PU byá odwrotny. W kaĪdym z regionów zwiĊkszenie uzyskanych PU o 1 zá powodowaáo
spadek wartoĞci aktywów trwaáych na roczną jednostkĊ pracy przeciĊtnie od ok.
6,39 do 10,76 zá/AWU.
RównieĪ páatnoĞci o charakterze Ğrodowiskowym, a wiĊc páatnoĞü rolnoĞrodowiskowa i wsparcie dziaáalnoĞci rolniczej na obszarach ONW, dodatnio
wpáywaáy na wydajnoĞü pracy w gospodarstwach rolnych w kaĪdym z regionów.
Uzyskanie wyĪszej o 1 zá páatnoĞci tego rodzaju powodowaáo wzrost wartoĞci
dodanej w przeliczeniu na jednostkĊ pracy Ğrednio od ok. 0,38 do 0,71 zá. Warto
jednak podkreĞliü, Īe choü wpáyw zarówno páatnoĞci rolnoĞrodowiskowych, jak
i wsparcia obszarów ONW byá pozytywny w przypadku wydajnoĞci pracy, to juĪ
na techniczne uzbrojenie pracy jedynie dopáaty rolnoĞrodowiskowe oddziaáywaáy
dodatnio. Wsparcie dziaáalnoĞci rolniczej na obszarach ONW byáo nieistotne,
a w przypadku regionu Maáopolska i Pogórze (D) skutkowaáo spadkiem wartoĞci
technicznego uzbrojenia pracy. Neutralne oddziaáywanie páatnoĞci na obszarach
ONW na techniczne uzbrojenie pracy wynikaáo z charakteru tej páatnoĞci. Ujemny wpáyw páatnoĞci ONW na poziom technicznego uzbrojenia pracy w regionie
D moĪna táumaczyü ograniczonymi moĪliwoĞciami poprawy technicznego wyposaĪenia, maáych obszarowo i ekonomicznie gospodarstw i duĪymi kosztami
mechanizacji prac. Na tym terenie dominują gospodarstwa, których produkcja
ukierunkowana jest na samozaopatrzenie. W konsekwencji nie opáaca siĊ inwestowaü w infrastrukturĊ techniczną. Z perspektywy rachunku ekonomicznego
lepiej jest korzystaü z usáug mechanizacyjnych oraz wycofaü siĊ z produkcji
zwierzĊcej.
Na wydajnoĞü pracy pozytywnie oddziaáywaáy równieĪ dotacje do produkcji oraz kosztów jej wytwarzania, przy czym w kaĪdym regionie wpáyw
wsparcia kosztów produkcji na wartoĞü dodaną na jednostkĊ pracy byá nieznacznie wyĪszy niĪ wsparcie kosztów. Na wartoĞü aktywów trwaáych na roczną jednostkĊ pracy pozytywnie wpáywaáy jedynie dopáaty do kosztów produkcji,
kierunek oddziaáywania dotacji do produkcji byá z kolei odwrotny. O ile wzrost
dotacji do kosztów produkcji o 1 zá powodowaá zwiĊkszenie technicznego
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uzbrojenia pracy Ğrednio o ok. od 3,01 do 11,56 zá/AWU, o tyle analogiczny
wzrost (związanych i niezwiązanych) dotacji do produkcji powodowaá spadek
aktywów trwaáych na jednostkĊ pracy o ok. od 1,42 do 1,54 zá/AWU.
Wprawdzie wpáyw wsparcia gospodarstw niskotowarowych na wydajnoĞü
pracy byá nieistotny statystycznie, to juĪ dopáaty te ujemnie oddziaáywaáy na
techniczne uzbrojenie pracy w tych podmiotach. Wzrost wsparcia tego rodzaju
gospodarstw o 1 zá powodowaá bowiem spadek wartoĞci aktywów trwaáych na
roczną jednostkĊ pracy Ğrednio o ok. od 7,19 do 14,31 zá/AWU. Wyjątek stanowiáy gospodarstwa rolne z regionu D, na których wydajnoĞü pracy páatnoĞci te
dziaáaáy dodatnio, przy jednoczesnym braku istotnego wpáywu analizowanego
wsparcia na techniczne uzbrojenie pracy tych gospodarstw rolnych.
Dotacje do klĊsk Īywioáowych istotnie pozytywnie dziaáaáy na techniczne
uzbrojenie pracy we wszystkich regionach z wyjątkiem regionu C, jednakĪe
kierunek wpáywu tego wsparcia na wydajnoĞü pracy zaleĪaá juĪ od regionu,
w którym znajdowaáo siĊ gospodarstwo rolne. O ile wzrost dopáat związanych
z klĊskami Īywioáowymi o 1 zá powodowaá wzrost wartoĞci dodanej na jednostkĊ pracy Ğrednio o ok. 0,33 i 0,53 zá odpowiednio w regionach C i D, o tyle
analogiczna zmiana wysokoĞci uzyskanych dopáat skutkowaáa spadkiem wydajnoĞci pracy Ğrednio o ok. 1,19 i 0,41 zá odpowiednio w regionach A i B.
W przypadku dotacji do zalesienia, stanowiących premiĊ pielĊgnacyjną
oraz zalesieniową, istotny wpáyw zarówno na wydajnoĞü pracy, jak i techniczne
uzbrojenie pracy odnotowano jedynie wĞród gospodarstw rolnych z regionu
A. Wzrost dopáat do zalesienia o 1 zá powodowaá bowiem wzrost wartoĞci
dodanej oraz aktywów trwaáych na jednostkĊ pracy Ğrednio o ok. odpowiednio
0,85-0,88 oraz 5,96 zá.
Odmienny kierunek wpáywu w zaleĪnoĞci od regionu wystąpiá równieĪ
w przypadku páatnoĞci z tytuáu zazielenienia. Wsparcie to nie miaáo istotnego
wpáywu na ksztaátowanie siĊ wydajnoĞci pracy oraz technicznego uzbrojenia
pracy w gospodarstwach rolnych z regionu A. Oddziaáywanie páatnoĞci z tytuáu
zazielenienia na aktywa trwaáe na roczną jednostkĊ pracy byáo istotnie dodatnie
w regionie B, z kolei istotnie ujemne w regionie D. W przypadku gospodarstw
rolnych z regionu C wzrost wsparcia powodowaá z jednej strony spadek wydajnoĞci pracy, z drugiej – wzrost technicznego uzbrojenia pracy. Poziom wzrostu
technicznego uzbrojenia pracy wynikający z jednostkowego wzrostu páatnoĞci
z tytuáu zazielenienia byá zbliĪony w regionach B i C.
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PáatnoĞci do bydáa i krów istotnie wpáywaáy zarówno na wydajnoĞü, jak
i techniczne uzbrojenie pracy jedynie w regionie C, czyli na obszarze specjalizującym siĊ w chowie bydáa, a przede wszystkim produkcji mleka. W konsekwencji gospodarstwa rolne tego regionu uzyskaáy wiĊkszoĞü (ponad 50%) ogóáu
wsparcia dedykowanego dla hodowców bydáa i krów. Tak duĪe skupienie Ğrodków umoĪliwiaáo poprawĊ ich kondycji finansowej i wzrost moĪliwoĞci inwestycyjnych. W konsekwencji znacząco zwiĊkszyáa siĊ aktywnoĞü inwestycyjna,
w szczególnoĞci w odniesieniu do budynków inwentarskich, zwáaszcza jeĞli
chodzi o kompleksową mechanizacjĊ procesu obsáugi bydáa i pozyskiwania
mleka (Karwat-WoĨniak, 2011). Sytuacja ta skutkowaáa nie tylko zwiĊkszeniem
wartoĞci aktywów trwaáych, ale równieĪ zmniejszeniem zapotrzebowania na siáĊ
roboczą i poprawĊ jej wykorzystania. Wzrost wsparcia o 1 zá przekáadaá siĊ na
wzrost wartoĞci dodanej oraz aktywów trwaáych na jednostkĊ pracy Ğrednio
o ok. odpowiednio 2,41-2,59 oraz 11,71 zá.
Bez wzglĊdu na analizowany region, dopáaty do inwestycji w sposób jednakowy wpáywaáy na wartoĞü dodaną i wielkoĞü aktywów trwaáych na jednostkĊ
pracy w gospodarstwach rolnych. Warto wspomnieü, Īe dopáaty inwestycyjne
obejmowaáy przedsiĊwziĊcia inwestycyjne o róĪnorodnym charakterze,
uwzglĊdniaáy specyfikĊ kaĪdego regionu.
ChociaĪ wsparcie to dodatnio oddziaáywaáo na relacjĊ miĊdzy zasobem
czynnika kapitaáu oraz czynnika pracy w gospodarstwie, to róĪnie wpáywaáo na
wydajnoĞü samego czynnika pracy. Co wiĊcej, wpáyw ten byá ujemny w przypadku zdefiniowania wydajnoĞci pracy jako wartoĞci dodanej netto na osobĊ
peánozatrudnioną. Dla wydajnoĞci pracy, mierzonej jako wartoĞü dodana brutto
przypadająca na roczną jednostkĊ pracy, wpáyw dopáat do inwestycji byá nieistotny statystycznie. Wychodząc z zaáoĪenia, iĪ wzrost kapitaáu jako jednego
z czynników produkcji powinien powodowaü – przy ustalonych zasobach pozostaáych czynników – wzrost produkcji, a tym samym wzrost wydajnoĞci pracy,
poĞrednio moĪna wnioskowaü o nieracjonalnym zachowaniu gospodarstw
rolnych wzglĊdem alokacji czynników produkcji oraz o stosowaniu zbyt kapitaáocháonnych technik wytwarzania wynikających z udzielanego wsparcia do
inwestycji.

76



Podsumowanie
Polskie rolnictwo dysponuje relatywnie duĪymi zasobami rolniczych
czynników produkcji. Ograniczenie w efektywnym ich wykorzystaniu stanowią
cechy struktur rolniczych, zwáaszcza pokaĨne rozdrobnienie obszarowe, które
warunkuje duĪe zatrudnienie w sektorze rolnym i niskie wyposaĪenie w techniczne Ğrodki produkcji. ProefektywnoĞciowe przeobraĪenia struktur rolniczych
wiązaü naleĪy z likwidacją czĊĞci gospodarstw i zmniejszeniem liczby pracujących w dziaáalnoĞci rolniczej.
Z wykonanych analiz wynika, Īe wprowadzenie do Polski instrumentów
WPR stworzyáo dla rolnictwa nową jakoĞü rozwojową, a polscy rolnicy relatywnie dobrze ją wykorzystali. Pomimo pewnych skutków niekorzystnych dla
producentów rolnych, bilans polskiego rolnictwa jako czáonka UE jest korzystny. Pozytywne zmiany zaznaczyáy siĊ gáównie w strukturach polskiego rolnictwa. KoniecznoĞü dostosowania do standardów obowiązujących na jednolitym
rynku rolnym byáa barierą dla pewnej grupy rolników, ale ten przymus i dopáyw
Ğrodków finansowych skutkowaá przyĞpieszeniem procesów modernizacji
rolnictwa (poprawa struktury obszarowej, wzrost wyposaĪenia w Ğrodki mechanizacji, zwiĊkszenie siáy ekonomicznej, unowoczeĞnienie technologiczne itp.)
i wyodrĊbnianiem siĊ silnych ekonomicznie, konkurencyjnych gospodarstw
rolnych. To zjawisko prowokowaáo poprawĊ produkcyjnoĞci czynników wytwórczych. Sytuacja taka wraz z rozszerzeniem rynków zbytu oraz dopáatami
bezpoĞrednimi skutkowaáa wzrostem dochodów rolniczych.
ProefektywnoĞciowe przeobraĪenia w strukturze agrarnej polskiego rolnictwa stają siĊ coraz bardziej widoczne. Te zmiany przebiegaáy wedáug schematu koncentracji. Tempo i wielkoĞü likwidowanych gospodarstw wskazuje na
postĊp w racjonalizacji struktur rolniczych, co stwarza moĪliwoĞci bardziej
efektywnego wykorzystania zasobów ziemi rolniczej i lepszego wykorzystania
ekonomiki skali, do poprawy konkurencyjnoĞci gospodarstw rolnych w Polsce.
Od momentu wstąpienia Polski do UR do koĔca 2017 roku zlikwidowano
prawie co czwarte gospodarstwo rolne. Ze wzglĊdu na to, Īe zmiany w strukturze obszarowej mają charakter ewolucyjny, spadek ten naleĪy uznaü za relatywnie duĪy, zwáaszcza na tle zmian, jakie dokonaáy siĊ przed akcesją do UE. Tym
bardziej Īe po akcesji Polski do UE likwidacji ulegaáy przede wszystkim gospodarstwa maáe, które nie miaáy szans na efektywne funkcjonowania w warunkach
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nasilającej siĊ konkurencji. JednoczeĞnie poprawiająca siĊ sytuacja na pozarolniczym rynku pracy skutkowaáa wzrostem zarobkowania poza rolnictwem
ludnoĞci rolniczej i wzrostem skáonnoĞci do likwidacji gospodarstwa. W okresie
przedakcesyjnym przeobraĪenia w strukturze obszarowej byáy powiązane
z procesem polaryzacji gospodarstw wedáug ich obszaru.
Znaczące tendencje wzrostu powierzchni uĪytkowanej ziemi odnotowano
w odniesieniu do gospodarstw relatywnie duĪych, mających szanse na efektywne
funkcjonowanie i dalszy rozwój, tj. o areale co najmniej 50 ha UR. W konsekwencji, w dyspozycji tych podmiotów jest prawie 1/3 UR (2005 roku – 1/4). Te
zmiany wskazują na wzrost potencjaáu konkurencyjnego rolnictwa w Polsce.
Jednak utrzymujące siĊ nadal stosunkowo duĪe rozdrobnienie obszarowe, wyraĪające siĊ ponad 51% udziaáem podmiotów do 5 ha UR, które nie mogą zapewniü
pracy i utrzymania dla przeciĊtnej rodziny, przez co uznawane są za nierozwojowe, w kontekĞcie ekonomiczno-produkcyjnym stanowi jego najwiĊkszą sáaboĞü,
natomiast z perspektywy przyrodniczo-krajobrazowej tworzy szczególny atut.
Na przeksztaácenia struktury obszarowej rzutowaáo wiele czynników politycznych oraz ekonomicznych, zarówno o charakterze wewnĊtrznym, jak
i zewnĊtrznym. Jednym z nich byáy m.in. instrumenty WPR, których wpáyw na te
przeksztaácenia byá zróĪnicowany, a charakter oddziaáywania wieloraki. Z tego
punktu widzenia, szczególna rola przypada instrumentom, które uruchomione
zastaáy, aby stymulowaü zmiany obszarowe. BezpoĞredni wpáyw na zmiany struktury obszarowej miaáy renty strukturalne, które z zaáoĪenia powinny stymulowaü
wymianĊ pokoleniową i wraz z páatnoĞciami dla máodych rolników przyczyniaü siĊ
do wzrostu wyposaĪenia gospodarstw w ziemiĊ. Jednak ze wzglĊdu na maáą liczbĊ
beneficjentów tego dziaáania oraz kryteria dostĊpu, ich udziaá w tempie likwidacji
gospodarstw i zmianach obszarowych byá relatywnie niewielki.
Najpowszechniejszym instrumentem WPR, z jakiego korzystają polscy
rolnicy są dopáaty bezpoĞrednie, które w swoich zaáoĪeniach mają uzupeániaü
dochody rolnicze. Konstrukcja systemu tych páatnoĞci, powiązanie ich z powierzchnią ziemi i utrzymywaniem jej w dobrej kulturze, spowodowaáy praktyczne wyeliminowanie odáogowania, ale na przemiany struktury obszarowej
oddziaáywaáy w dwojaki sposób. Z jednej strony stymulowaáy procesy koncentracji, poniewaĪ wzrost powierzchni gospodarstwa wiąĪe siĊ z uzyskaniem
wiĊkszych dopáat. Jednak z drugiej strony, skutkowaáy wstrzymywaniem siĊ
z decyzją wáaĞcicieli mniejszych gospodarstw o pozbywaniu siĊ gruntów. Renta
kapitaáowa z tytuáu posiadanej nieruchomoĞci gruntowej niezmiennie byáa
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bardzo atrakcyjna, co nie motywowaáo do podejmowania decyzji o wyzbywaniu
siĊ ziemi. Tej sytuacji nie zmienią równieĪ Ğrodki udzielane w ramach poddziaáania „PáatnoĞci na rzecz rolników kwalifikujących siĊ do systemu dla maáych
gospodarstw, którzy trwale przekaĪą (sprzedaĪ, darowizna) swoje gospodarstwo
innemu rolnikowi” w ramach PROW 2014-2020. Wprawdzie na ten cel przeznaczono 130 mln euro, a wielkoĞü wsparcia wynosi 120% rocznej páatnoĞci
(maksymalnie 1, 5 tys. euro) dla maáych gospodarstw za kaĪdy rok kalendarzowy aĪ do koĔca 2020 roku (maksymalnie moĪe wynosiü 7, 5 tys. euro), to liczba
záoĪonych w 2016 i 2017 roku wniosków o takie wsparcie jest minimalna (áącznie niespeána 1 tys.). Tym samym ten instrument nie wpáynie wyraĨnie na zmiany struktury obszarowej.
WzglĊdy ekonomiczne wskazują, Īe polskie rolnictwo wymaga dalszych
zmian strukturalnych w kierunku koncentracji czynników produkcji, zwáaszcza
ziemi, w gospodarstwach rozwojowych. Przyjmuje siĊ, Īe z perspektywy zapewnienia bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego naszego kraju i konkurencyjnoĞci
sektora rolnego, w gospodarstwach rozwojowych powinno byü ok. 75% uĪytków rolnych. Ten proces miaá miejsce i nadal bĊdzie przebiegaá, niezaleĪnie od
relatywnie spowolnionego dziaáania instrumentów WPR, albowiem decydujące
znaczenie w tym wzglĊdzie miaáy i mieü bĊdą uwarunkowania ekonomiczne.
Pojawiające siĊ sytuacje spoáeczne i Ğrodowiskowe bĊdą przeciwdziaáaü nadmiernej koncentracji ziemi.
Z analizy rezultatów wykonanych prac modelowych wynika, Īe generalnie wsparcie otrzymywane przez badane gospodarstwa rolne, korzystnie wpáywaáo na poziom technicznego uzbrojenia pracy i wydajnoĞü pracy, chociaĪ
wielkoĞü tego oddziaáywania byáa powiązana z rodzajem otrzymywanego
wsparcia, wielkoĞcią ekonomiczną. Zaznaczaáy siĊ równieĪ pewne róĪnice
regionalne w wielkoĞci i charakterze oddziaáywania poszczególnych rodzajów
wsparcia na wydajnoĞü pracy i jej techniczne uzbrojenie.
Z wykonanych prac wynika, Īe w caáym analizowanym okresie jednolita
páatnoĞü obszarowa (JPO) oraz páatnoĞü uzupeániająca (PU) pozytywnie wpáywaáy na wydajnoĞü pracy, chociaĪ wzrost wydajnoĞci pracy byá niĪszy w odniesieniu do zwiĊkszenia wartoĞci uzyskanego wsparcia, to powiĊkszenie technicznego uzbrojenia pracy byáo wyĪsze. Ponadto wsparcie otrzymywane w ramach
JPO dziaáaáo pozytywnie na techniczne uzbrojenie pracy w gospodarstwach
rolnych bez wzglĊdu na jego poáoĪenie, jednak wpáyw PU byá odwrotny.
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W kaĪdym z regionów zwiĊkszenie uzyskanych PU powodowaáo spadek wartoĞci aktywów trwaáych na roczną jednostkĊ pracy.
RównieĪ páatnoĞci o charakterze Ğrodowiskowym, a wiĊc páatnoĞü rolnoĞrodowiskowa i wsparcie dziaáalnoĞci rolniczej na obszarach ONW, dodatnio
wpáywaáy na wydajnoĞü pracy w gospodarstwach rolnych w kaĪdym z regionów,
to juĪ na techniczne uzbrojenie pracy jedynie dopáaty rolnoĞrodowiskowe oddziaáywaáy dodatnio, chociaĪ wielkoĞü wzrostu byáa niĪsza niĪ zwiĊkszenie kwoty
páatnoĞci. Wsparcie dziaáalnoĞci rolniczej na obszarach ONW byáo nieistotne,
a w przypadku regionu Maáopolska i Pogórze (D) skutkowaáo spadkiem wartoĞci
technicznego uzbrojenia pracy. Neutralne oddziaáywanie páatnoĞci na obszarach
ONW na techniczne uzbrojenie pracy wynikaáo z charakteru tej páatnoĞci. Ujemny wpáyw páatnoĞci ONW na poziom technicznego uzbrojenia pracy w regionie
D wynika z dominacji gospodarstw samozaopatrzeniowych, dla których z perspektywy rachunku ekonomicznego bardziej dogodne jest korzystanie z usáug
mechanizacyjnych oraz wycofanie siĊ z produkcji zwierzĊcej.
Na wydajnoĞü pracy pozytywnie oddziaáywaáy równieĪ dotacje do produkcji oraz kosztów jej wytwarzania, przy czym w kaĪdym regionie wpáyw wsparcia
kosztów produkcji na wartoĞü dodaną na jednostkĊ pracy byá nieznacznie wyĪszy
niĪ wsparcie kosztów. Na wartoĞü aktywów trwaáych na roczną jednostkĊ pracy
pozytywnie wpáywaáy jedynie dopáaty do kosztów produkcji. Wyjątek stanowiáy
gospodarstwa rolne z regionu D, na których wydajnoĞü pracy páatnoĞci te dziaáaáo
dodatnio, przy jednoczesnym braku istotnego wpáywu analizowanego wsparcia na
techniczne uzbrojenie pracy tych gospodarstw rolnych.
Dotacje do klĊsk Īywioáowych istotnie pozytywnie rzutowaáy na techniczne uzbrojenie pracy z wyjątkiem regionu C, jednakĪe kierunek wpáywu
tego wsparcia na wydajnoĞü pracy zaleĪaá juĪ od regionu, w którym znajdowaáo siĊ gospodarstwo rolne. Wzrost o 1 zá dopáat związanych z klĊskami Īywioáowymi powodowaá zwiĊkszenie wartoĞci dodanej na jednostkĊ pracy Ğrednio
o ok. 0,33 i 0,53 zá odpowiednio w regionach C i D, o tyle analogiczna zmiana
wysokoĞci uzyskanych dopáat skutkowaáa spadkiem wydajnoĞci pracy Ğrednio
o ok. 1,19 i 0,41 zá odpowiednio w regionach A i B.
W przypadku dotacji do zalesienia, stanowiących premiĊ pielĊgnacyjną
oraz zalesieniową, istotny wpáyw zarówno na wydajnoĞü pracy, jak i techniczne
uzbrojenie pracy odnotowano jedynie wĞród gospodarstw rolnych z regionu A.
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Odmienny kierunek wpáywu w zaleĪnoĞci od regionu wystąpiá równieĪ
w przypadku páatnoĞci z tytuáu zazielenienia. Wsparcie to nie miaáo istotnego
wpáywu na ksztaátowanie siĊ wydajnoĞci pracy oraz technicznego uzbrojenia
pracy w gospodarstwach rolnych z regionu A. Oddziaáywanie páatnoĞci z tytuáu
zazielenienia na aktywa trwaáe na roczną jednostkĊ pracy byáo istotnie dodatnie
w regionie B, z kolei istotnie ujemne w regionie D. W przypadku gospodarstw
rolnych z regionu C wzrost wsparcia powodowaá z jednej strony spadek wydajnoĞci pracy, z drugiej wzrost technicznego uzbrojenia pracy. Poziom wzrostu
technicznego uzbrojenia pracy wynikający z jednostkowego wzrostu páatnoĞci
z tytuáu zazielenienia byá zbliĪony w regionach B i C.
PáatnoĞci do bydáa i krów istotnie wpáywaáy zarówno na wydajnoĞü, jak
i techniczne uzbrojenie pracy jedynie w regionie C, czyli na obszarze specjalizującym siĊ w chowie bydáa, a przede wszystkim produkcji mleka. Wzrost wsparcia o 1 zá przekáadaá siĊ na wzrost wartoĞci dodanej oraz aktywów trwaáych na
jednostkĊ pracy Ğrednio o ok. odpowiednio 2,41-2,59 oraz 11,71 zá.
Bez wzglĊdu na analizowany region, dopáaty do inwestycji pozytywnie
wpáywaáy na techniczne uzbrojenie pracy w gospodarstwach rolnych, ze wzglĊdu na fakt, Īe obejmowaáy przedsiĊwziĊcia inwestycyjne o róĪnorodnym charakterze, uwzglĊdniaáy specyfikĊ kaĪdego regionu. Jednak róĪnie oddziaáywaáy
wydajnoĞü samego czynnika pracy. Co wiĊcej, wpáyw ten byá ujemny w przypadku zdefiniowania wydajnoĞci pracy jako wartoĞci dodanej netto na osobĊ
peánozatrudnioną. Dla wydajnoĞci pracy mierzonej jako wartoĞü dodana brutto
przypadająca na roczną jednostkĊ pracy wpáyw dopáat do inwestycji byá nieistotny statystycznie. Wychodząc z zaáoĪenia, iĪ wzrost kapitaáu jako jednego
z czynników produkcji powinien powodowaü – przy ustalonych zasobach pozostaáych czynników – wzrost produkcji, a tym samym wzrost wydajnoĞci pracy,
poĞrednio moĪna wnioskowaü o nieracjonalnym zachowaniu gospodarstw
rolnych wzglĊdem alokacji czynników produkcji oraz o stosowaniu zbyt kapitaáocháonnych technik wytwarzania wynikających z udzielanego wsparcia do
inwestycji.
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Rozdziaá III. Ochrona zdrowia mieszkaĔców wsi jako determinanta
realizacji celu tematycznego Umowy Partnerstwa


III.1. Wprowadzenie
Motywem przewodnim realizacji najwaĪniejszej obecnie strategii rozwoju
Unii Europejskiej Europa 2020 jest koncepcja inteligentnego rozwoju, czyli
postĊpu gospodarczego osiąganego w nastĊpstwie prowadzenia dziaáalnoĞci
innowacyjnej, edukacyjnej i badawczej w róĪnych dziedzinach. Dla wdraĪania
tak zdefiniowanego rozwoju, w Polsce podstawowe znaczenie ma dokument
Umowa Partnerstwa, który wyznacza sposób wykorzystania funduszy UE
w ramach polityki spójnoĞci, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki ryboáówstwa. Innymi sáowy, Umowa Partnerstwa (UP) jest dokumentem okreĞlającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce –
Polityki SpójnoĞci, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Ryboáówstwa.
Instrumentami realizacji UP są krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO). UP okreĞla z jednej strony kontekst strategiczny
w wymiarze tematycznym i terytorialnym, z drugiej zaĞ wskazuje oczekiwane
rezultaty oraz obowiązujące ramy finansowe i wdroĪeniowe. W zapisach UP
podkreĞlono znaczenie dopasowania interwencji do priorytetów i potrzeb okreĞlonych terytoriów. Tym samym realizowane są m.in. dziaáania wzmacniające
konkurencyjnoĞü wszystkich regionów, w tym obszarów wiejskich.
W obrĊbie celów UP wyróĪnia siĊ cztery priorytety finansowania ze
Ğrodków europejskich: otoczenie sprzyjające przedsiĊbiorczoĞci i innowacjom,
spójnoĞü spoáeczną i aktywnoĞü zawodową, infrastrukturĊ sieciową na rzecz
wzrostu i zatrudnienia oraz Ğrodowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.
Są one realizowane w ramach okreĞlonych celów tematycznych (CT) wskazanych w projektach rozporządzeĔ UE. W ramach kaĪdego z nich zdefiniowano
cel szczegóáowy interwencji oraz oczekiwane rezultaty pierwszego i niĪszych
rzĊdów. Polska realizuje wszystkie 11 celów tematycznych.
Jednym z celów tematycznych UP jest „Promowanie wáączenia spoáecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją” (CT 9). W dokumencie tym
wykluczenie spoáeczne rozumiane jest jako wykluczenie z Īycia spoáeczno-gospodarczego spowodowane ubóstwem oraz jako wykluczenie z dostĊpu do
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usáug publicznych warunkujących moĪliwoĞci rozwojowe. W tym kontekĞcie
wykluczenie z dostĊpu do usáug publicznych moĪe byü spowodowane z jednej
strony ich brakiem lub niewystarczającą jakoĞcią na danym obszarze, z drugiej
zaĞ wysokimi kosztami. Przeprowadzone badania wykazaáy, iĪ w celu zrealizowania okreĞlonych dziaáaĔ w ramach CT9 niezbĊdne jest prowadzenie kompleksowych dziaáaĔ, przede wszystkim skupionych na tzw. ryzykach socjalnych,
które są gáównymi przyczynami ubóstwa i wykluczenia. Bezsprzecznie podstawową przyczyną ubóstwa jest brak miejsc pracy oraz szczególnie, w przypadku
osób doĞwiadczających dáugotrwaáego bezrobocia, narastające bariery w znalezieniu i podjĊciu pracy, które niejednokrotnie są niemoĪliwe do pokonania bez
odpowiedniego i indywidualnego wsparcia zewnĊtrznego. Niemniej waĪny jest
równieĪ stan zdrowia spoáeczeĔstwa32,33, gdyĪ choroba, czy teĪ niepeánosprawnoĞü oraz podeszáy wiek zwiĊkszają takĪe ryzyko ubóstwa i wykluczenia spoáecznego, powodując w konsekwencji nie tylko ograniczenie dochodów, ale
takĪe i wzrost kosztów niezbĊdnego funkcjonowania czáowieka, jak i rodziny,
której jest czáonkiem. PodkreĞlenia jednak wymaga fakt, iĪ niezaleĪnie od
sytuacji dochodowej i materialnej wykluczenie spoáeczne wynika z relatywnie
niskiego dostĊpu do usáug publicznych, w tym takĪe do usáug zdrowotnych.
Celem tej czĊĞci pracy jest analiza uwarunkowaĔ dotyczących ochrony
zdrowia ludnoĞci na obszarach wiejskich, w tym m.in. badaniu poddano gáówne
wskaĨniki dotyczące stanu zdrowia spoáeczeĔstwa, uwarunkowania wpáywające na
stan zdrowia ludnoĞci na wsi oraz dostĊpnoĞü do placówek Ğwiadczących tego typu
usáugi. PodjĊto takĪe próbĊ spojrzenia na zagadnienie ochrony zdrowia w Polsce
w odniesieniu do wybranych innych krajów. Do analiz wykorzystano gáównie dane

32

Od drugiej poáowy ubiegáego wieku wiele rozwaĪaĔ dotyczących problematyki spoáecznej
pozostaje pod wpáywem nowej ekonomii. PojĊcie to ĞciĞle związane jest z oddziaáywaniem
czynnika ludzkiego na wzrost gospodarczy. Dlatego teĪ prawidáowoĞcią rozwojową krajów
Ğwiata jest wzrost znaczenia inwestycji w czáowieka w osiąganiu kolejnych etapów postĊpu
ekonomicznego. W literaturze przedmiotu wydatki na edukacjĊ czy ochronĊ zdrowia traktowane są jako inwestycje w jakoĞü kapitaáu ludzkiego, którego potencjaá powiĊksza siĊ wáaĞnie
poprzez inwestowanie w czáowieka. JakoĞü kapitaáu ludzkiego wzrasta nie tylko przez:
ksztaácenie, doksztaácanie i doskonalenie kadr; migracje oraz gromadzenie informacji
i badania naukowe, ale takĪe poprzez ochronĊ zdrowia (wpáywającą na dáugoĞü Īycia, witalnoĞü, siáĊ i wigor ludzi).
33
ĝwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) okreĞliáa w Konstytucji z 1948 r zdrowie jako:
„stan peánego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i spoáecznego, a nie tylko
jako brak choroby lub zniedoáĊĪnienia”. W ostatnich latach definicja ta zostaáa uzupeániona
o „sprawnoĞü do prowadzenia produktywnego Īycia spoáecznego i ekonomicznego”.
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GUS oraz dane pozyskane w badaniach ankietowych34 Zakáadu Polityki Spoáecznej
i Regionalnej IERIGĩ-PIB oraz wybrane pozycje literatury przedmiotu. Okres
obserwacji dotyczy przede wszystkim okresu po akcesji Polski do UE.
III.2. Wybrane wskaĨniki stanu zdrowia ludnoĞci
NajwaĪniejszymi wskaĨnikami w odniesieniu do zdrowotnoĞci ludnoĞci
są Ğrednia dáugoĞü Īycia, która pokazuje, w jakim wieku najczĊĞciej umierają
kobiety i mĊĪczyĨni w danym kraju oraz wskaĨnik ĞmiertelnoĞci niemowląt
wyraĪony liczbą zgonów noworodków na 1000 urodzeĔ Īywych.

Wykres III.1. ĝrednia dáugoĞü Īycia mĊĪczyzn i kobiet w Polsce

ħródáo: Na podstawie danych GUS.

Wedáug raportu WHO, (maj 2014)35 obecnie na Ğwiecie oczekiwana dáugoĞü Īycia dla kobiet to 73 lata, natomiast dla mĊĪczyzn 68 lat. W Polsce Ğrednia
oczekiwana dáugoĞü Īycia wynosi 77 lat. W przypadku kobiet jest to ponad 81 lat,
natomiast dla mĊĪczyzn nieco ponad 73 lata. Dane zgromadzone zarówno

34

W latach 2000, 2005 i 2011 badaniem IERiGĩ-PIB objĊto wszystkie gospodarstwa domowe w 76 miejscowoĞciach wiejskich, poáoĪonych na terenie caáej Polski. W roku 2016 przeprowadzono ankietĊ w 10 wsiach, które wybrano spoĞród miejscowoĞci badanych w latach
wczeĞniejszych (Aneks, Mapa A.3).
35
Raporty i badania dotyczące przypuszczalnej dáugoĞci Īycia sporządzane są na podstawie
szeregu czynników. Takich jak: najczĊĞciej wystĊpujące choroby w danym kraju (na przykáad
nowotwory, choroby serca, dolegliwoĞci psychiczne), liczba Ğmiertelnych wypadków (na
przykáad komunikacyjnych, podczas pracy), poziom Īycia spoáeczeĔstwa (warunki mieszkalne, dochody, uprawiany zawód), wartoĞü dochodów mieszkaĔców (im wyĪszy dochód, tym
wiĊksza Ğrednia dáugoĞü Īycia), ĞmiertelnoĞü dzieci do 5 roku Īycia, dostĊp do opieki spoáecznej i medycznej, klimat miejsca zamieszkania (temperatura powietrza, wilgotnoĞü, klĊski
Īywioáowe), páeü.
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w kaĪdym kolejnym raporcie WHO oraz opracowaniach GUS pokazują, Īe z roku
na rok mieszkaĔcy zarówno Europy, jak i Polski umierają coraz póĨniej. Jest to
zasáuga nie tylko postĊpu medycyny, ale równieĪ i zwiĊkszenia ĞwiadomoĞci na
temat zdrowego stylu Īycia (ruch, dieta, odpoczynek). Wykres III.1 prezentuje
wzrost Ğredniej dáugoĞci Īycia mĊĪczyzn i kobiet w Polsce w okresie ostatnich
kilkudziesiĊciu lat.

Wykres III.2a. PrzeciĊtne dalsze trwanie Īycia w Polsce i wybranych krajach
Kobiety w wieku 65 lat w 2015 r.

ħródáo: Na podstawie danych GUS.
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Wykres III.2b. Dalsze trwanie Īycia w Polsce i wybranych krajach
MĊĪczyĨni w wieku 65 lat w 2015 r.

19,4
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ħródáo: Na podstawie danych GUS.

ChociaĪ Ğrednia dáugoĞü Īycia mĊĪczyzn i kobiet w ulegáa znaczącemu wydáuĪeniu zarówno w odniesieniu do początków XXI wieku, jak i lat wczeĞniejszych, to w porównaniu z innymi krajami (Wykres III.2a i Wykres III.2b) przeciĊtne dalsze trwanie Īycia36 zarówno w przypadku kobiet, jak i mĊĪczyzn w Polsce,

36

Wedáug definicji GUS (Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017, Dziaá VI
LudnoĞü) PrzeciĊtne dalsze trwanie Īycia wyraĪa Ğrednią liczbĊ lat, jaką ma jeszcze do
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jest krótsze niĪ w innych krajach. Wyprzedzają nas zarówno kraje Europy Zachodniej, jak i kraje skandynawskie, ale takĪe Estonia czy teĪ Sáowenia.
Jednym z waĪniejszych wskaĨników, dotyczących nie tylko procesów
demograficznych, ale równieĪ wskaĨnikiem odzwierciedlającym sytuacjĊ spoáeczno-ekonomiczną i poziom opieki zdrowotnej w danym kraju jest ĞmiertelnoĞü niemowląt37. Poziom tego wskaĨnika odbieraü moĪna jako swoisty poziom
rozwoju cywilizacyjnego, jakoĞci Īycia, poziom nauki i jakoĞci usáug medycznych na danym terenie. Wspóáczynnik zgonów niemowląt na wsi i w mieĞcie,
w roku 2016 byá czterokrotnie niĪszy niĪ jeszcze na początku lat 90. XX wieku
i ulega stopniowemu obniĪaniu, zarówno w odniesieniu do niemowląt
w miastach jak i na obszarach wiejskich. Pozytywnym zjawiskiem jest takĪe
wyrównywanie poziomu tego wskaĨnika w obu zbiorowoĞciach (Wykres III.3).

Wykres III.3. Wspóáczynnik zgonów niemowląt na wsi i w mieĞcie
(na 1000 Īywych urodzeĔ)

ħródáo: Na podstawie danych GUS.


przeĪycia osoba w wieku x lat, przy zaáoĪeniu staáego poziomu umieralnoĞci z okresu, dla
którego opracowano tablice trwania Īycia.
37
Wedáug definicji GUS: Wspóáczynnik zgonów niemowląt – to liczba zgonów niemowląt
(dzieci w wieku 0 lat) w danym okresie na 1000 urodzeĔ Īywych z tego samego okresu. Za
zgon uwaĪane jest w myĞl definicji, trwaáe, nieodwracalne ustanie czynnoĞci narządów
niezbĊdnych dla Īycia, konsekwencją czego jest ustanie czynnoĞci caáego ustroju. NiemowlĊ
to dziecko w wieku poniĪej 1 roku. Z kolei Urodzenia Īywe to caákowite wydalenie lub
wydobycie z ustroju matki noworodka, niezaleĪnie od okresu trwania ciąĪy, który po takim
oddzieleniu oddycha bądĨ wykazuje jakiekolwiek inne oznaki Īycia, jak czynnoĞü serca,
tĊtnienie pĊpowiny lub wyraĨne skurcze miĊĞni zaleĪnych od woli (miĊĞni szkieletowych),
bez wzglĊdu na to, czy sznur pĊpowiny zostaá przeciĊty lub áoĪysko zostaáo oddzielone; kaĪdy
taki noworodek jest uwaĪany za Īywo urodzonego.
87



Zmiany w tym zakresie odbieraü moĪna jako efekt przemian cywilizacyjnych, w tym gáównie postĊpu technologicznego, jakie obserwowane byáy
w ostatnich dekadach. W wyniku czego ryzyko zgonu najmáodszych dzieci
(w pierwszym roku Īycia) jest niewielkie. Gáównymi przyczynami zgonów
noworodków i niemowląt w 2015 roku byáy wady wrodzone (okoáo 30% zgonów) oraz tzw. choroby okresu okoáoporodowego (okoáo 50% zgonów niemowląt i 60% zgonów noworodków).

Wykres III.4. Wspóáczynnik zgonów niemowląt w Polsce i wybranych krajach

ħródáo: Na podstawie danych GUS.

NaleĪy podkreĞliü, iĪ jednoczeĞnie ponad 20% zgonów noworodków urodzonych przedwczeĞnie, spowodowane byáo powaĪnymi wrodzonymi wadami
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rozwojowymi, znieksztaáceniami i aberracjami chromosomowymi, blisko jedną
trzecią stanowiáy tzw. wrodzone wady rozwojowe ukáadu krąĪenia, w tym
przede wszystkim serca (Szamotulska, Mierzejewska, 2017). W Polsce odnotowano powyĪsze pozytywne zmiany w odniesieniu do tematyki ĞmiertelnoĞci
niemowląt i osiągniĊto relatywnie dobry poziom wspóáczynnika zgonów w tej
grupie dzieci. PodkreĞlenia wymaga fakt, iĪ chociaĪ sytuacja jest u nas lepsza
nawet niĪ np. w USA, Kanadzie i poziom omawianego wspóáczynnika jest
zbliĪony do Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, to w szeregu krajów Europy i Ğwiata
dokonano w tym zakresie jeszcze wiĊkszego postĊpu (Wykres III.4).
Tym samym w wielu juĪ krajach zwiĊkszoną uwagĊ, w odniesieniu do
ochrony zdrowia, skierowano na problemy zdrowotne dorosáych (np., choroby
ukáadu krąĪenia nowotwory czy teĪ inne choroby cywilizacyjne), gdyĪ kwestie
zdrowia dziecka i matki uznano za rozwiązane (Szamotulska K., Mierzejewska
E., 2017).
III.3. Wybrane uwarunkowania wpáywające na stan zdrowia ludnoĞci na wsi
Opieka zdrowotna jest jednym z najwaĪniejszych czynników decydujących o poziomie Īycia ludnoĞci (Kowalski, 1998). Na stan zdrowia spoáeczeĔstwa wpáywa szereg czynników. W uproszczeniu moĪna je pogrupowaü na te,
które są wynikiem uwarunkowaĔ otaczającego Ğrodowiska (czynniki zewnĊtrzne), czyli związane zarówno ze stanem Ğrodowiska naturalnego, warunkami
pracy, jak i z infrastrukturą dotyczącą opieki zdrowotnej. JednoczeĞnie na stan
zdrowia bezpoĞrednio wpáyw mają takĪe zachowania zdrowotne i styl Īycia
spoáeczeĔstwa (czynniki wewnĊtrzne).
Przy okreĞlaniu determinant stanu zdrowia ludnoĞci wiejskiej, która zaangaĪowana jest bezpoĞrednio w proces produkcji rolniczej, naleĪy uwzglĊdniü,
obok warunków Īycia na wsi, równieĪ specyfikĊ pracy, która charakteryzuje siĊ
róĪnorodnoĞcią wykonywanych czynnoĞci w ciągu dnia, zróĪnicowanymi warunkami pracy, nieregularnym czasem pracy, który nierzadko przekracza 10
godzin w ciągu dnia. Wszystko to wpáywa takĪe na czĊste zmiany rytmu dnia
(m.in. róĪne pory posiáków). Negatywnie na stan zdrowia rolników wpáywają
takĪe niesprzyjające warunki klimatyczne, do których zaliczyü moĪna: ciągáe
zmiany temperatury, nasáonecznienie, zmiany wilgotnoĞci powietrza czy wiatry
(Wrzochalska, 2014). Dodatkowo podczas szeregu prac, zwáaszcza na tzw.
wolnym powietrzu, rolnik jest zazwyczaj caákowicie odizolowany (zajmuje tak
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zwane jednoosobowe stanowisko pracy) i tym samym znajduje siĊ poza zasiĊgiem kontroli innych osób, zatem istotna staje siĊ takĪe edukacja na rzecz prozdrowotnych zachowaĔ, poniewaĪ to, jak zachowa siĊ w przypadku zagroĪenia,
moĪe mieü najwaĪniejszy wpáyw na dalszy proces leczenia, a nierzadko moĪe
byü teĪ dziaáaniem ratującym Īycie. PodkreĞliü naleĪy, iĪ na terenach wiĊkszoĞci
wsi są relatywne dobre warunki lokalowe (Wrzochalska, 2017), gdzie moĪna
prowadziü kursy, szkolenia czy teĪ zajĊcia, w tym takĪe uwzglĊdniając okreĞlone grupy osób, np. rolników, osoby z niesprawnoĞciami, czy teĪ dla seniorów.

II.3.1. WyposaĪenie gospodarstw domowych w wybrane przedmioty trwaáego
uĪytkowania
W ostatnim dziesiĊcioleciu odnotowano takĪe znaczący postĊp w odniesieniu do wyposaĪenia gospodarstw domowych w przedmioty trwaáego uĪytkowania. Praktycznie w kaĪdym gospodarstwie domowym, w Polsce korzysta siĊ
z pralki automatycznej, jest odbiornik telewizyjny czy teĪ inne urządzenia, które
relatywnie niedawno uznawane byáy jako przedmioty o wyĪszym standardzie
czy teĪ przedmioty luksusowe (Wrzochalska, 2006; 2016). Zwraca uwagĊ takĪe
fakt, iĪ niezaleĪnie od grupy spoáeczno-ekonomicznej, odnotowywany jest
relatywnie wysoki odsetek rodzin posiadających dostĊp do Internetu (Tabela
III.1), korzystających z komputerów czy teĪ telefonów komórkowych.
Nierzadko są to przedmioty nowej generacji (laptopy, tablety, smartfony).
DostĊp do Internetu, korzystanie z komputera oraz wszystkie wymienione
cyfrowe urządzenia pozwalają czáonkom rodzin w miastach i na obszarach
wiejskich wáączyü siĊ w nowoczesny proces rozwoju spoáeczeĔstwa.
W odniesieniu do ochrony zdrowia dostĊp do Internetu oraz umiejĊtnoĞü
obsáugi komputera, w tym innych urządzeĔ elektronicznych, umoĪliwia korzystanie z coraz bardziej dostĊpnych e-usáug medycznych, np. zapisy do lekarzy,
Ğledzenie wyników badaĔ itp.
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Tabela III.1. WyposaĪenie gospodarstw domowych w wybrane przedmioty
trwaáego uĪytkowania
Wyszczególnienie
Telefon komórkowy
smartfon
Komputer
laptop, tablet
DostĊp do Internetu
Internet szerokopasmowy
Drukarka
Samochód osobowy
Rower

Rolnicy
94,9
43,4
74,7
60,9
62,2
41,5
52,1
91,0
92,4

Telefon komórkowy
98,8
56,2
Smartfon*
Komputer
85,5
66,8
laptop, tablet*
DostĊp do Internetu
83,7
63,3
Internet szerokopasmowy
Drukarka
45,4
Samochód osobowy
94,8
Rower
89,6
* 2015
ħródáo: Na podstawie danych GUS.

Gospodarstwa domowe
Pracujący na
Pracujący
Emeryci Ogóáem
rachunek wáasny
2010
98,9
98,9
72,0
88,9
62,2
69,2
16,1
45,4
85,0
92,3
30,1
64,6
76,8
87,3
30,9
60,3
78,7
89,0
26,8
59,2
57,7
66,4
18,6
43,0
54,4
71,9
16,5
41,0
73,2
91,5
35,2
59,5
71,2
73,6
50,5
63,9
2016
99,7
99,3
89,0
95,7
71,7
77,0
22,0
53,4
92,5
96,6
45,2
75,2
80,0
87,4
34,5
63,2
80,0
96,3
44,0
74,0
70,1
73,6
32,1
56,1
40,5
59,6
14,0
32,0
77,1
92,4
39,6
63,7
70,2
73,5
47,6
62,5

III.3.2. Wydatki na ochronĊ zdrowia
Ogóáem w Polsce, w latach 2005-2016 na zdrowie na jedną osobĊ przeznaczane byáo nieco ponad 5%, a na sport, rekreacjĊ oraz wypoczynek kolejne
blisko 7% (Wykres III.5a) ogóáu wydatków gospodarstw domowych. W gospodarstwach domowych rolników, w tym samym okresie, na pozycje te przeznaczano nieco mniej ogóáu wydatków na osobĊ (Wykres III.5b) – na zdrowie
4,8%, na sport i rekreacjĊ – 4,7%.
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Wykres III.5a. Struktura wydatków na osobĊ w gospodarstwach domowych
ogóáem

ħródáo: Na podstawie danych GUS.
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Wykres III.5b. Struktura wydatków na osobĊ w gospodarstwach domowych rolników

ħródáo: Na podstawie danych GUS.

Tabela III.2. Struktura wydatków na osobĊ w gospodarstwach domowych
w roku 2016
Wyszczególnienie
Wydatki ogóáem na osobĊ
Higiena osobista
Zdrowie
Urządzenia i sprzĊt
medyczny
Lekarstwa
Usáugi ambulatoryjne,
inne usáugi medyczne
Rekreacja, wypoczynek
Alkohol, papierosy

Gospodarstwa domowe
Pracujący na
Rolnicy
Pracujący
Emeryci Ogóáem
rachunek wáasny
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
W tym:
2,6
3,3
3,4
2,5
3,1
4,8
4,3
4,5
8,3
5,3
3,1

2,6

2,4

6,1

3,5

2,8

2,2

2,0

5,6

3,1

1,5

1,7

1,9

1,9

1,7

4,7
2,1

7,4
2,6

9,7
2,2

2,2
2,6

6,9
2,5

ħródáo: Na podstawie danych GUS.

93



Tabela III.3. Parytet wydatków w gospodarstwach domowych
w roku 2005 i 2016
Wyszczególnienie

Rolnicy

Wydatki ogóáem na osobĊ
Higiena osobista
Zdrowie
Rekreacja, wypoczynek
Alkohol, papierosy

100
100
100
100
100

Wydatki ogóáem na osobĊ
Higiena osobista
Zdrowie
Rekreacja, wypoczynek
Alkohol, papierosy

100
100
100
100
100

Gospodarstwa domowe
Pracujący na
Pracujący
Emeryci Ogóáem
rachunek wáasny
2005
128
163
140
129
207
269
159
186
127
152
256
178
229
362
176
208
137
168
130
134
2016
138
161
151
139
175
213
145
164
125
152
263
156
215
331
168
203
165
166
167
160

ħródáo: Na podstawie danych GUS.

W 2016 roku wydatki na zdrowie i jego ochronĊ, we wszystkich wyróĪnionych typach rodzin, dotyczyáy przede wszystkim zakupu urządzeĔ i sprzĊtu
medycznego oraz lekarstw. Relatywnie mniej wydawano na usáugi laboratoryjne
oraz higienĊ osobistą (Tabela III.2). NajniĪszym udziaáem wydatków na rekreacjĊ
i wypoczynek (w strukturze wydatków na osobĊ) charakteryzowaáy siĊ rodziny
emerytów oraz rolników. W tej drugiej wymienionej grupie rodzin, zwraca uwagĊ
fakt, iĪ takĪe relatywnie najmniej wydawano na alkohol i papierosy, nieznacznie
mniej nawet niĪ w rodzinach osób pracujących na rachunek wáasny.
Analizując parytet wydatków w gospodarstwach domowych (Tabela
III.3), moĪna zauwaĪyü, iĪ osoby zamieszkujące w rodzinach rolników byáy
mniej uprzywilejowane w tym zakresie, niĪ pozostaáe osoby zamieszkujące
w wyróĪnionych grupach rodzin. Niemniej jednak w roku 2016 róĪnice te byáy
na niĪszym poziomie niĪ w roku 2015. JednoczeĞnie podkreĞlenia wymaga fakt,
iĪ odnotowano relatywnie duĪą poprawĊ w odniesieniu do struktury wydatków
w gospodarstwach domowych rolników i promowania zdrowego stylu Īycia.
Tego typu pozytywne zmiany zauwaĪalne byáy równieĪ jedynie w odniesieniu
do osób tworzących rodziny pracujących na wáasny rachunek.
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III.4. Placówki ochrony zdrowia
Gáównymi placówkami medycznymi są zakáady opieki zdrowotnej (przychodnie), gabinety lekarskie oraz apteki (wraz z punktami aptecznymi).
W konsekwencji tego, iĪ na obszarach wiejskich znajduje siĊ znacznie mniej
tych placówek niĪ w miastach (Wykres III.6 i Tabela III.4) na jeden taki obiekt
przypada prawie dwukrotnie wiĊcej osób niĪ w mieĞcie (Wykres III.7).

Wykres III.6. Placówki ochrony zdrowia
WieĞ

Miasto

ħródáo: Na podstawie danych GUS.
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Tabela III.4. Placówki ochrony zdrowia i udzielone porady w zakresie ochrony
zdrowia mieszkaĔcom na obszarach wiejskich w latach 2000-2016
Wyszczególnienie

2000

2005

2011

2016

Odsetek zakáadów opieki zdrowotnej

33,2

25,9

23,7

22,5

Odsetek praktyk lekarskich

17,1

20,3

24,5

25,6

Odsetek udzielonych porad

17,0

16,2

16,2

15,1

Odsetek porad stomatologicznych

12,6

12,0

12,3

15,4

Odsetek aptek i punktów aptecznych

20,5

24,1

23,9

23,7

ħródáo: Na podstawie danych GUS.

Na obszarach wiejskich udzielana jest takĪe mniejsza iloĞü porad lekarskich niĪ w miastach (Tabela III.5). Jednak naleĪy podkreĞliü, iĪ w analizowanym okresie (w latach 2005-2016), systematycznie wzrastaáa liczba porad medycznych udzielonych ludnoĞci w obu zbiorowoĞciach. Przede wszystkim pozytywnym zjawiskiem byá blisko dwukrotny wzrost porad stomatologicznych,
jakie udzielone byáy mieszkaĔcom wsi w roku 2016 w odniesieniu do roku
2011. Zarówno mieszkaĔcy miast, jak i wsi, w analizowanym okresie, rzadziej
zgáaszali siĊ po porady lekarskie udzielane w ramach tzw. praktyk lekarskich,
gdzie w wiĊkszoĞci przypadków Ğwiadczone są páatne usáugi medyczne.

Tabela III.5. Udzielone porady w zakresie ochrony zdrowia mieszkaĔcom
na obszarach wiejskich i w miastach w latach 2005-2016
Wyszczególnienie

2005

2011

2016

WieĞ
Udzielone porady ogóáem w tys.

37 146

43 808

48 698

w ramach praktyk lekarskich

5 055

4 056

2 839

stomatologiczne

2 102

2 870

5 332

201 315

234 815

274 413

w ramach praktyk lekarskich

17 736

13 620

10 078

stomatologiczne

15 491

20 398

29 207

Miasto
Udzielone porady ogóáem w tys.

ħródáo: Na podstawie danych GUS.
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Wykres III.7. Liczba osób (w tys.) przypadająca na jedną placówkĊ
ochrony zdrowia w latach 2005-2016
Zakáady opieki zdrowotnej

Praktyki lekarskie

Apteki i punkty apteczne

ħródáo: Na podstawie danych GUS.
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Zwraca uwagĊ równieĪ relatywnie duĪe zróĪnicowanie w odniesieniu do
liczby udzielonych porad lekarskich przypadających na jednego mieszkaĔca
w ciągu roku oraz fakt, iĪ na obszarach wiejskich, w analizowanym okresie,
wskaĨnik ten tylko nieznacznie wzrósá z 2,5 w roku 2011 do poziomu 3,2
w roku 2016 (Wykres III.8).

Wykres III.8. Udzielone porady lekarskie na 1 osobĊ w latach 2000-2016

ħródáo: Na podstawie danych GUS.

Z punktu widzenia mieszkaĔców wsi najwaĪniejsza jest nie tylko sama
liczba placówek związanych z ochroną zdrowia, ale przede wszystkim ich
przestrzenna odlegáoĞü, czyli to, jak blisko miejsca zamieszkania dana placówka
znajduje siĊ i jak szybko w razie zaistniaáej potrzeby moĪna do niej dotrzeü.
Z badaĔ ankietowych IERiGĩ-PIB wynika, Īe w roku 2016 oĞrodek zdrowia
(w tym Gminny OĞrodek Zdrowia) znajdowaá siĊ rzadziej niĪ w co czwartej
ankietowanej wsi. W wiĊkszoĞci przypadków ludnoĞü zmuszona byáa pokonaü
odlegáoĞü wiĊkszą niĪ 5 km. W tym zakresie odnotowano pogorszenie sytuacji
w odniesieniu do roku 2011. Przeprowadzone badania uwidoczniáy równieĪ
utrudnienia związane z dostĊpnoĞcią do aptek (w tym punktów aptecznych),
których brakowaáo w szeregu ankietowanych wsi (Tabela III.6).
Natomiast relatywnie lepszy byá dostĊp do gabinetów lekarskich, które
w roku 2016 na swoim terenie posiadaáo 37,5% ankietowanych wsi i do których
dostĊpnoĞü siĊ poprawiáa w stosunku do wczeĞniejszego okresu. W ponad poáowie wsi, w razie zaistniaáej nagáej potrzeby moĪna byáo skorzystaü z pomocy
medycznej (byá lekarz lub lekarz stomatolog), ale w wiĊkszoĞci przypadków
byli to specjaliĞci zatrudnieni w prywatnych gabinetach lekarskich, rzadziej
pracujący w publicznych placówkach ochrony zdrowia. Jednak dostĊpnoĞü do
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profesjonalnej i szybkiej pomocy udzielanej przez wykwalifikowanych ratowników medycznych pogotowia ratunkowego, dla znaczącego odsetka mieszkaĔców ankietowanych wsi charakteryzowaáa siĊ swoistymi przestrzennymi utrudnieniami.

Tabela III.6. OdlegáoĞü przestrzenna ankietowanych wsi
do placówek ochrony zdrowia (% wsi)
Lata

We wsi

1-2 km

3-4 km

5-7 km

8-10 km

Ponad
10 km

OdlegáoĞü
max

OĞrodek zdrowia/Gminny OĞrodek Zdrowia
22,2
44,5
22,2
17 km
20,0
40,0
10,0
8 km
Gabinet lekarski
2016
37,5
37,5
12,5
12,5
17 km
2011
22,0
33,3
33,3
10,1
8 km
Gabinet stomatologiczny
2016
11,1
22,2
55,5
11,1
11,1
10 km
2011
10,0
20,0
40,0
20,0
10,0
16 km
Inne placówki NFZ
2016
40,0
20,0
40,0
27 km
Pogotowie ratunkowe
2016
44,5
11,1
44,4
17 km
Apteka (punkt apteczny)
2016
44,4
44,4
11,1
11,1
10 km
2011
11,1
11,1
22,2
33,4
22,2
10 km
Placówka pomocy medycznej
2016
55,6
33,3
11,1
5 km
2011
30,0
10,0
20,0
30,0
10,0
8 km
*oĞrodek zdrowia, lekarz albo lekarz stomatolog we wsi
ħródáo: A. Wrzochalska: Wáączenie spoáeczne seniorów a rozwój lokalny obszarów wiejskich
w Polsce, Rozdziaá 4 [w]: ChmieliĔski P. Dudek M., Karwat-WoĨniak B., Wrzochalska A.:
Zintegrowany rozwój lokalny w kontekĞcie zmian w relacjach wiejsko-miejskich, Seria
Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, nr 55, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2017, s. 114.
2016
2011

22,2
30,0

Z badaĔ ankietowych IERiGĩ-PIB wynika, Īe na obszarach wiejskich
szczególnie brakuje mieszkaĔcom lekarzy specjalistów, a tym samym czas
oczekiwania na tego typu poradĊ jest bardzo dáugi. NajczĊĞciej uzyskanie
specjalistycznej porady lekarskiej, wykonanie dokáadniejszych badaĔ diagnostycznych, skorzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych czy teĪ hospitalizacja
moĪliwe są dopiero w wiĊkszych miejscowoĞciach (gminnych czy teĪ powia99



towych), które zazwyczaj są oddalone od wielu miejscowoĞci wiejskich (Wykres III.9 oraz Wykres III.10) i wystĊpuje w tym zakresie zróĪnicowanie regionalne (Mapa A.1.).

Wykres III.9. OdlegáoĞü ankietowanych wsi od miejscowoĞci gminnych (% wsi)

ħródáo: Wrzochalska A.: Wáączenie spoáeczne seniorów a rozwój lokalny obszarów wiejskich
w Polsce, Rozdziaá 4 [w]: ChmieliĔski P. Dudek M., Karwat-WoĨniak B., Wrzochalska A.:
Zintegrowany rozwój lokalny w kontekĞcie zmian w relacjach wiejsko-miejskich, Seria
Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, nr 55, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2017, s. 111.

Wykres III.10. OdlegáoĞü ankietowanych wsi od miejscowoĞci powiatowych
(% wsi)

ħródáo: Wrzochalska A.: Wáączenie spoáeczne seniorów a rozwój lokalny obszarów wiejskich
w Polsce, Rozdziaá 4 [w]: ChmieliĔski P. Dudek M., Karwat-WoĨniak B., Wrzochalska A.:
Zintegrowany rozwój lokalny w kontekĞcie zmian w relacjach wiejsko-miejskich, Seria
Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, nr 55, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2017, s. 111.
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W przypadku odlegáoĞci do miejscowoĞci gminnych mieszkaĔcy blisko co
siódmej wsi mieli do pokonania odlegáoĞü do 2 km, w blisko co trzeciej dystans
ten byá nie wiĊkszy niĪ 5 km, w co czwartej wsi byáa to odlegáoĞü do 8 km, a w co
dziesiątej byáo to wiĊcej niĪ 10 km. ĝrednio dystans ten wynosiá 5,6 km. Dalej niĪ
siedziby gmin, od miejscowoĞci wiejskich poáoĪone byáy miasta powiatowe.
NajczĊĞciej byáa to odlegáoĞü 11-20 km (wiĊcej niĪ co trzecia wieĞ) oraz 6-10 km
(co czwarta wieĞ), a mieszkaĔcy co szóstej wsi byli zmuszeni pokonaü nawet
ponad 30 km, aby dostaü siĊ do miejscowoĞci powiatowej. ĝredni dystans od
ankietowanej wsi do miasta powiatowego wynosiá 28,6 km.
Przemieszczanie siĊ ludnoĞci wiejskiej do pobliskich miejscowoĞci byáo
w zdecydowanej wiĊkszoĞci utrudnione. Na terenie 80% ankietowanych wsi
znajdowaáy siĊ przystanki autobusowe, w 10% wsi byáy one poáoĪone w odlegáoĞci 1-2 km. W pozostaáej grupie wsi najdalszy z przystanków oddalony byá
o 3 km. Pomimo relatywnie dobrego dostĊpu do komunikacji autobusowej
i Ğwiadczeniu tego typu usáug transportowych przez nierzadko kilku przewoĨników, mieszkaĔcy wiĊkszoĞci wsi zgáaszali uwagi, iĪ w ciągu doby jest zdecydowanie za maáo kursów autobusowych, co utrudnia przemieszczanie siĊ
i zaáatwianie wszelkiego rodzaju spraw (Tabela III.7).

Tabela III.7. OdlegáoĞü przestrzenna do przystanków autobusowych
oraz stacji kolejowych (% wsi)
Lata

We wsi

2016
2011
2005

80,0
80,0
90,0

2016
2011
2005

10,0
10,0
20,0

1-2 km

3-4 km

5-7 km

Przystanek autobusowy
10,0
10,0
20,0
10,0
Przystanek/stacja kolejowa
10,0
10,0
20,0
10,0
10,0
30,0
10,0
20,0

8-10 km

Ponad
10 km

OdlegáoĞü

max

-

-

3 km
2 km
1 km

10,0
20,0

40,0
30,0
20,0

17 km
19 km
17 km

ħródáo: Wrzochalska A., (2017): Wáączenie spoáeczne seniorów a rozwój lokalny obszarów
wiejskich w Polsce [w:] ChmieliĔski P., Dudek M., Karwat-WoĨniak B., Wrzochalska A.,
Zintegrowany rozwój lokalny w kontekĞcie zmian w relacjach wiejsko-miejskich, Seria
Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, nr 55, IERiGĩ-PIB, Warszawa, s. 112.
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Szczególnie utrudniony byá transport w godzinach popoáudniowych,
nawet powrót z pracy osób zatrudnionych w pobliskich miejscowoĞciach. Nierzadko przez wieĞ przejeĪdĪaá tylko autobus zawoĪący i przywoĪący dzieci do
pobliskich szkóá. Zdecydowanie gorsza sytuacja byáa w odniesieniu do transportu kolejowego. Jedynie co dziesiąta wieĞ posiadaáa przystanek/stacjĊ kolejową,
a w znaczącym odsetku wsi (40%) mieszkaĔcy mieli do pokonania dystans
ponad 10 km.
Szczególnie w przypadku ludzi starszych, relatywnie czĊsto pokonanie
dystansu kilku kilometrów w celu skorzystania z autobusu czy teĪ z pociągu jest
niemoĪliwe. PodkreĞlenia wymaga fakt, iĪ co prawda odnotowano poprawĊ
wyposaĪenia gospodarstw domowych w samochody osobowe (Tabela III.1),
a z badaĔ prowadzonych w IERiGĩ-PIB wynika, iĪ na wsi w roku 2016, auto
posiadaáo Ğrednio 85,7% ogóáu wiejskich rodzin, jednak w wiĊkszoĞci wsi
odnotowano, iĪ gáównie bez samochodu byáy rodziny osób z najstarszych grup
wiekowych, w tym osoby samotne. Osoby starsze relatywnie czĊĞciej niĪ osoby
w máodszych grupach wiekowych korzystają z porad lekarskich, przeprowadzają badania lekarskie, czy teĪ korzystają z rehabilitacji oraz zaopatrują siĊ w leki.
CzĊĞciej teĪ nie posiadają prawa jazdy, przez co skorzystanie, w razie zaistniaáej
potrzeby, przez nich z samochodu, np. pozostaáych czáonków rodziny, jest
niemoĪliwe. Sytuacja ta wiąĪe siĊ w wiĊkszoĞci przypadków ze swoistym uzaleĪnieniem osób starszych od pozostaáych czáonków rodziny lub osób trzecich,
w razie potrzeby przemieszczenia siĊ (w tym takĪe do oddalonego przystanku
autobusowego), w celu nie tylko wizyty u lekarza, ale takĪe zaáatwienia spraw
w urzĊdzie, czy teĪ zakupów (Wrzochalska, 2018).
III.5. Wybrane zagadnienia związane z ochroną zdrowia w Polsce i innych
krajach
W poniĪszej tabeli (Tabela III.8) zebrane są dane dotyczące waĪniejszych
wskaĨników związanych z ochroną zdrowia ludnoĞci w wybranych krajach.
Pierwszą grupĊ stanowią paĔstwa, w których ĞmiertelnoĞü niemowląt jest na
najniĪszym poziomie, a mieszkaĔcy Īyją najdáuĪej (kolor czerwony). W drugiej
grupie (kolor niebieski) znalazáy siĊ kraje, w których wskaĨniki te są zdecydowanie mniej optymistyczne 38. Zwraca uwagĊ brak istotnego zróĪnicowania
w odniesieniu do liczby szpitali i áóĪek szpitalnych (na 100 tys. ludnoĞci), gdyĪ

38

Wykres III.2a i III.2b oraz Wykres III.4 zamieszczone we wczeĞniejszej czĊĞci pracy.
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w obu zbiorowoĞciach wystĊpują kraje z porównywalnymi wskaĨnikami, podobnie jest teĪ z liczbą ludnoĞci przypadającą na jednego lekarza. Z kolei za
swoistą prawidáowoĞü w odniesieniu do relatywnie dobrej sytuacji dotyczącej
stanu zdrowia, w pierwszej grupie krajów, uznaü moĪna mniejszą niĪ w krajach
z drugiej grupy, liczbĊ ludnoĞci przypadającą na jednego pracownika medycznego okreĞlonego jako Ğredni personel medyczny (farmaceuci i pielĊgniarki).

Tabela III.8. Szpitale i pracownicy medyczni w roku 2015 w wybranych krajach
Kraje
Japonia
Francja
Norwegia
Wáochy
Polska
Rumunia
Turcja
Rosja
Ukraina

àóĪka
szpitalne
na 100 tys. ludnoĞci
6,7
1317
4,6
613
*
376
1,8
320
2,8
656
2,4
596
2,0
268
3,5
848
4,2
786

Szpitale

Lekarz
Farmaceuta PielĊgniarka
stomatolog
liczba ludnoĞci na 1 pracownika medycznego
427
1269
593
92
310
1513
918
98
228
1173
1102
58
255
1250
851
180
435
3050
1367
195
423
1292
1165
156
554
3152
2843
512
252
3497
20 205
116
333
1665
29 509
149

Lekarz

ħródáo: Na podstawie danych GUS.

Nierzadko farmaceuta jest nie tylko osobą udzielającą pacjentowi informacji dotyczącej zapisanych przez lekarza leków, ale takĪe i pierwszym kontaktem
osoby potrzebującej pomocy (porady) medycznej. Dlatego teĪ przede wszystkim
na terenach wiejskich, gdzie dostĊp do lekarzy bywa utrudniony speániają oni
bardzo waĪną rolĊ. W wielu krajach, podobnie jak i w Polsce podejmowane są
dziaáania dotyczące wsparcia dziaáaĔ dotyczących ochrony zdrowia, wáaĞnie na
poziomie Ğredniego personelu medycznego, w tym zwiĊkszenia kompetencji
i moĪliwoĞci kontaktu z pacjentami. W Polsce od kilkunastu lat dziaáa system
tzw. dáugoterminowej opieki domowej i hospicjum domowego (Wrzochalska,
2017). ĝwiadczą je podmioty lecznicze (w niedalekiej przyszáoĞci mają zmieniü
nazwĊ na zakáady lecznicze), obejmujące swoim zasiĊgiem najczĊĞciej powiaty.
Ten system opieki jest duĪo taĔszy niĪ hospitalizacja pacjenta. Przeznaczony jest
on przede wszystkim dla pacjentów geriatrycznych, ale korzystają z niego takĪe
przewlekle chorzy czy teĪ osoby po przebytych operacjach. W tym przypadku ten
rodzaj opieki Ğwiadczony jest najczĊĞciej czasowo. Jest to pomoc udzielana przez
wykwalifikowane pielĊgniarki, polegająca na indywidualnych wizytach
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(w zaleĪnoĞci od potrzeb, o czĊstotliwoĞci najczĊĞciej kilku wizyt w miesiącu)
w domu podopiecznego. Podczas wizyty m.in. monitorowany jest stan chorego,
dozowanie leków, pobierany materiaá do badaĔ laboratoryjnych, udzielane są
pacjentowi oraz ewentualnie jego najbliĪszym, wskazówki w odniesieniu do stanu
zdrowia, a w razie potrzeby – wzywana pomoc lekarska. Taka wizyta to takĪe
swoiste wsparcie psychiczne dla pacjentów (w tym przede wszystkim bardzo
waĪne w odniesieniu do seniorów) i ich najbliĪszych oraz bardzo waĪny element
edukacji opiekuĔczo-medycznej. Usáugi tego typu Ğwiadczone są w ramach
kontraktów z NFZ. Ten system to waĪny instrument znoszenia barier opieki nad
osobami starszymi w Polsce. Bardzo waĪne jest, aby system ten byá szeroko
upowszechniany takĪe na obszarach wiejskich, zwáaszcza mając na uwadze, iĪ
dostĊpnoĞü do placówek ochrony zdrowia jest takĪe zróĪnicowana regionalnie
(Mapy A.2 –A.5. Aneks).
Podsumowanie
W ramach okreĞlonych gáównych priorytetów Umowy Partnerstwa
w Polsce realizuje siĊ wszystkie 11 celów tematycznych, finansowanych ze
Ğrodków Unii Europejskiej. Dziaáania dotyczące ochrony zdrowia i poprawiające dostĊpnoĞü spoáeczeĔstwa wiejskiego do instytucji i placówek Ğwiadczących
opiekĊ zdrowotną wpisują siĊ takĪe w realizacjĊ tych celów.
Na obszarach wiejskich, w ostatnich kilkunastu latach sytuacja odnoĞnie
opieki zdrowotnej ulegaáa nieznacznej poprawie. Wskazane pozytywne zmiany
związane z opieką zdrowotną na wsi, jak i walory Ğrodowiskowe (wáasna ĪywnoĞü, ĞwieĪe powietrze, moĪliwoĞü rekreacji, a takĪe wysiáek fizyczny, jaki stale
jest potrzebny przy wykonywaniu szeregu prac) takĪe wpáywa pozytywnie na
stan zdrowia mieszkaĔców wsi.
Analizy dotyczące dwóch najwaĪniejszych wskaĨników: ĞmiertelnoĞci
niemowląt oraz wydáuĪenia dáugoĞci Īycia mieszkaĔców wsi i miast znacząco
siĊ poprawiáy w stosunku do lat wczeĞniejszych, niemniej jednak wiele krajów
Europy i ĝwiata nas wyprzedza.
Przeprowadzone badania wykazaáy relatywnie duĪą poprawĊ w odniesieniu do struktury wydatków w gospodarstwach domowych rolników i promowania zdrowego stylu Īycia. Tego typu pozytywne zmiany odnotowano teĪ jedynie
w grupie osób pracujących na wáasny rachunek.
Szczególnego zaznaczenia wymaga fakt, iĪ na obszarach wiejskich,
w ciągu ostatnich kilkunastu lat, znacząco poprawiáa siĊ dostĊpnoĞü do Internetu
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i tym samym wiĊkszoĞü rodzin wyposaĪona jest w komputery i inne urządzenia
nowej generacji, które nie tylko uáatwiają codzienne Īycie, ale są takĪe pomocne
w odniesieniu do wielu aspektów związanych z ochroną zdrowia. Odbieraü to
moĪna jako swoistą poprawĊ szybszego kontaktu (telefonicznego, jak i mailowego) z placówkami ochrony zdrowia czy teĪ w przypadku koniecznoĞci wezwania pomocy medycznej.
Niemniej jednak realizacja CT9 Umowy Partnerstwa wymaga zwiĊkszonych dziaáaĔ w zakresie dalszej poprawy dostĊpnoĞci ludnoĞci wiejskiej do
placówek ochrony zdrowia, w tym przede wszystkim poprawy w zakresie zapewnienia transportu i powiązaĔ komunikacyjnych z miejscowoĞciami gminnymi, powiatowymi. Dlatego teĪ waĪne jest powiązanie caáej infrastruktury
odnoszącej siĊ do ochrony zdrowia z komunikacją (tzn. zarówno moĪliwoĞcią
dobrego i sprawnego dojazdu pacjenta do tego typu placówki, jak i wyspecjalizowanej jednostki do chorego).
WaĪne jest takĪe dalsze wspieranie i zwiĊkszenie roli Ğredniego personelu
medycznego w procesie ochrony zdrowia i dziaáaĔ profilaktycznych.
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Aneks

Mapa. A.1.

ħródáo: na podstawie Ankiety IERiGĩ-PIB
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Mapa A.2.
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Wykres A.1. Zmiany w liczbie gospodarstw rolnych wedáug grup obszarowych
w latach 2005-2016

ħródáo: GUS, 2007, 2017.

Tabela 1A. Zmiany w liczbie gospodarstw rolnych wedáug grup obszarowych
i regionów FADN w latach 2005-2016
Dynamika zmian w liczbie gospodarstw rolnych (2005 = 100,00)
Regiony

Ogóáem

w tym wedáug grup obszarowych (ha UR)
1-5

5-10

10-15

15-30

30 i wiĊcej

Polska

81,3

76,7

80,9

82,4

91,0

135,1

Pomorze i Mazury(A)

84,5

73,6

92,1

74,0

83,7

128,0

Wielkopolska i ĝląsk (B)

85,8

81,2

83,8

83,8

87,7

122,0

Mazowsze i Podlasie (C)

84,4

82,7

80,8

81,9

91,7

147,7

Maáopolska i Pogórze (D)

73,7

71,0

74,7

93,7

125,1

199,1

ħródáo: opracowano na podstawie Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich,
2006 oraz Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2017.
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Tabela 2A. Zmiany w powierzchni uĪytkowanej ziemi wedáug grup
obszarowych i regionów FADN w latach 2005-2016
Dynamika zmian w obszarze uĪytkowanych gruntów rolnych
(2005 = 100,00)
Regiony
w tym wedáug grup obszarowych (ha UR)
Ogóáem
1-5
5-10
10-15
15-30
30 i wiĊcej
Polska
96,8
79,7
80,1
82,1
118,8
123,0
Pomorze i Mazury
100,1
80,4
90,4
73,8
112,1
111,4
Wielkopolska i ĝląsk
98,4
84,9
82,3
83,6
105,6
112,8
Mazowsze i Podlasie
96,5
86,3
79,6
81,4
127,7
155,2
Maáopolska i Pogórze
90,3
72,4
75,3
93,8
191,3
170,6
ħródáo: opracowano na podstawie Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich,
2006 oraz Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2017.

Tabela 3A. Regionalne zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych
Regiony

Ogóáem

w tym % wedáug grup obszarowych (ha UR)
ha UR
1-5
5-10
10-15
15-30
30-50 50 i wiĊcej

Polska
2005
100,0
56,3
22,4
9,8
8,3
2,0
1,2
2016
100,0
53,1
22,3
9,9
9,2
2,9
2,5
Pomorze i Mazury
2005
100,0
39,3
18,5
14,9
16,8
5,4
5,1
2016
100,0
34,2
20,2
13,0
16,6
7,1
8,9
Wielkopolska i ĝląsk
2005
100,0
42,3
23,4
14,1
13,5
4,0
2,7
2016
100,0
40,0
22,8
13,8
13,8
5,0
4,6
Mazowsze i Podlasie
2005
100,0
47,9
28,4
12,1
9,4
1,7
0,5
2016
100,0
46,9
27,2
11,8
10,2
2,6
1,4
Maáopolska i Pogórze
0,3
0,2
100,0
79,8
15,4
2,8
1,5
2005
100,0
76,8
15,6
3,6
2,6
0,7
0,7
2016
ħródáo: opracowano na podstawie Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich,
2006 oraz Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2017.
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Tabela 4A. Zmiany w strukturze uĪytkowania gruntów rolnych wedáug grup
obszarowych i regionów FADN
Regiony

Ogóáem

w tym % wedáug grup obszarowych (ha UR)
ha UR
1-5
5-10
10-15
15-30
30-50 50 i wiĊcej

Polska
2005
100,0
15,9
18,2
13,5
19,1
8,6
24,7
2016
100,0
13,1
15,0
11,4
18,1
10,6
31,7
Pomorze i Mazury
2005
100,0
4,7
7,0
9,3
17,7
10,5
50,8
2016
100,0
3,8
6,3
6,8
14,9
11,8
56,4
Wielkopolska i ĝląsk
2005
100,0
7,4
12,6
12,6
20,2
11,2
36,1
2016
100,0
6,4
10,5
10,7
18,2
12,0
42,1
Mazowsze i Podlasie
2005
100,0
15,9
25,5
18,5
23,6
8,0
8,4
2016
100,0
14,2
21,1
15,6
22,7
10,7
15,8
Maáopolska i Pogórze
2,7
8,9
47,1
25,4
8,3
7,6
2005
100,0
5,7
16,1
100,0
37,8
21,2
8,7
10,5
2016
ħródáo: opracowano na podstawie Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich,
2006 oraz Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2017.

Tabela 5A. Nakáady inwestycyjne w rolnictwie wedáug regionów FADN
(ceny bieĪące)
WartoĞü nakáadów inwestycyjnych
WskaĨnik zmian
(2005 = 100,0)
Ogóáem (w mln zá) w Na 1 ha UR (w zá) w
Regiony
2005
2016
2005
2016
na 1 ha
ogóáem
roku
UR
Polska
2 408,9
5 043,3
157,2
346,8
209,4
220,6
Pomorze i Mazury
510,0
926,5
168,8
309,0
181,7
183,1
Wielkopolska i ĝląsk
744,2
1 593,9
174,9
385,6
214,2
220,5
Mazowsze i Podlasie
820,7
1 875,9
144,6
347,1
228,6
240,0
Maáopolska i Pogórze
334,0
647,0
141,0
322,3
193,7
228,6
ħródáo: opracowano na podstawie Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich,
2006 oraz Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2017.
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Tabela 6A. WartoĞci Ğrodków trwaáych w rolnictwie wedáug regionów FADN
(bieĪące ceny ewidencyjne)
WartoĞü Ğrodków trwaáych
Regiony

ogóáem

na 1 AWU

(w mln zá) w

(w tys. zá) w

2005

2016

2005

WskaĨnik zmian
(2005 = 100,0)

2016

ogóáem

roku
Polska

na 1
AWU

117 252,8

143 651,0

51,2

85,7

122,5

167,4

Pomorze i Mazury

21 294,9

23 760,9

115,6

158,9

111,6

137,5

Wielkopolska i ĝląsk

32 739,0

42 949,4

77,3

127,7

131,2

165,2

Mazowsze i Podlasie

41 758,9

52 734,1

45,0

74,2

126,3

164,9

Maáopolska i Pogórze

21 460,0

24 206,6

26,6

55,3

112,8

207,9

ħródáo: opracowano na podstawie Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich,
2006 oraz Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2017.
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