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Wprowadzenie
W ostatnich latach minionego wieku i na progu obecnego stulecia, w rodowisku wiejskim zachodzio wiele przeobrae, które wyraay si przede
wszystkim narastaniem procesów integracyjnych w ramach globalnej gospodarki. Przemiany te byy powizane przede wszystkim z przeksztaceniami polskiej
gospodarki bdcymi nastpstwem transformacji ustrojowej oraz integracji Polski z Uni Europejsk.
Chocia transformacja systemowa odcisna si w jednoznacznie pozytywny sposób na poziomie ycia zdecydowanej wikszoci mieszkaców Polski,
to jednoczenie doprowadzia do ujawnienia si zrónicowanego potencjau poszczególnych jednostek, grup spoecznych i regionów w korzystaniu z szans
i moliwoci, jakie stworzya. Obok rekonstrukcji demokratycznych instytucji,
budowania podstaw gospodarki rynkowej, tworzenia si nowych wizi spoecznych, w niewielkim stopniu wyrównaniu ulegy braki czy te luki zwizane
z nierównociami szans i moliwociami na przykad odnonie rónic poziomu
edukacji, stanu zdrowia czy te poziomu dochodów. Dodatkowo niektóre obszary
kraju, gównie niskozurbanizowane i o niskim uprzemysowieniu, byy w okresie
transformacji jedynie w ograniczonym stopniu wyposaone w potrzebne instrumenty, które umoliwiay im wytworzenie wewntrznych szans rozwojowych.
Akcesja do UE miaa istotny wpyw zwaszcza na sytuacj spoeczno-ekonomiczn ludnoci zamieszkujcej obszary wiejskie. Ju w pierwszych latach akcesji Polski do UE nastpiy znaczce przeksztacenia w funkcjonowaniu
rolnictwa i na obszarach wiejskich. Uzyskanie swobodnego dostpu przez krajowych producentów do ponad czterystumilionowego rynku europejskiego,
zmiany makroekonomiczne, szerokie wsparcie i pomoc finansowa w ramach
WPR i funduszy strukturalnych pozytywnie wpyny na kondycj ekonomiczn
krajowej gospodarki ywnociowej i jako ycia na obszarach wiejskich. Znaczce przyspieszenie modernizacyjne nastpio zwaszcza w sektorze przetwórczym oraz w zakresie infrastruktury technicznej. Pozytywne zmiany zostay zapocztkowane jeszcze w okresie przedakcesyjnym, m.in. w ramach realizacji Programu SAPARD. Nastpnie przede wszystkim dziki dopatom bezporednim oraz
programom rozwojowym skierowanym na wie i do sektora rolniczego, powikszeniu ulegy przychody pienine wikszoci gospodarstw rolnych.
Jednoczenie na obszarach wiejskich nastpowa proces coraz mniejszego
uzalenienia od sektora rolnego. Na terenach wiejskich wzrastaa liczba rodzin
7

bezrolnych, rolnictwo stwarzao moliwo zatrudnienia coraz mniejszej liczbie
osób. Dodatkowo, od 2000 roku saldo migracji z miast na wie byo dodatnie, co
wynikao gównie z procesu suburbanizacji. Dane GUS pokazuj, e w latach
2000-2010 liczba ludnoci wsi wzrosa o okoo 338 tys. osób (podczas gdy
w latach 1990-1999 spada o okoo 480 tys. osób). Wedug prognoz GUS, dodatnie saldo utrzyma si take w najbliszych latach.
Dodatkowo, niezalenie od powyej zasygnalizowanych przeobrae,
ostatnie dwie dekady byy okresem upowszechniania si w Polsce rónego rodzaju technologii informacyjnych i komunikacyjnych: komputerów osobistych,
internetu oraz telefonii komórkowej. Rozwój tych technologii, a szczególnie
wdraanie rozwiza umoliwiajcych przesy danych w formie cyfrowej stwarzao coraz lepsze moliwoci odbioru informacji i komunikacji na odlego.
Od piciu lat trwa proces wzajemnego przenikania si technologii i usug dotychczas traktowanych odrbnie. Procesy te, zwane konwergencj mediów, telekomunikacji i nowoczesnych technologii, spotgowane postpujc cyfryzacj
sektora coraz silniej zaczy wpywa na sposób funkcjonowania w spoeczestwie. Trzeba przewidywa, e nauka, praca czy rozrywka w konwergentnym
i cyfrowym wiecie oparta bdzie na zupenie nowych modelach funkcjonowania spoeczestwa. Ju obecnie bardzo silnie zaznacza si wymiana dominujcych technologii komunikacyjnych – z telefonów stacjonarnych na komórkowe
i z dostpu dial-up do internetu na dostp szerokopasmowy. W przyszoci mona spodziewa si dalszego wzrostu znaczenia rozwiza opartych na cyfrowym
przesyle danych – cho nie mona wykluczy nowych nieprzewidywalnych
przeomów i innowacji w sferze technologii.
Z jednej strony nadrabianie braków cywilizacyjnych, modernizacja
i wzrost przecitnej wielkoci gospodarstw rolnych, a take postpujca dezagraryzacja wsi przyczyniaj si do stopniowego zaniku rónic w poziomie ycia mieszkaców wsi i miasta, ale z drugiej strony w dalszym cigu jednak przecitne wiejskie gospodarstwo domowe uzyskuje dochód na poziomie okoo 70%
przecitnego gospodarstwa miejskiego oraz okoo 50% gospodarstwa domowego w miastach powyej 500 tys. mieszkaców. W dochodach ludnoci wiejskiej
znaczny jest take udzia transferów socjalnych. Polska wie jest coraz bardziej
zrónicowana pod wzgldem róde utrzymania ludnoci, struktury wielkoci
gospodarstw rolnych, tempa procesów demograficznych oraz skali migracji
wewntrznej i zewntrznej. Problemy rozwojowe terenów, na których dominuj
mae gospodarstwa rolne produkujce na wasne potrzeby, s inne ni na obszarach skupiajcych due zasobne jednostki sektora rolnego.
Naley wzi równie pod uwag, i w najbliszych latach bd pojawiay si nowe oblicza wykluczenia spoecznego. Bdzie to wymagao zmiany do8

tychczasowego mylenia o wykluczeniu postrzeganym gównie z perspektywy
ubóstwa. Spoeczestwo zarówno w rodowisku miejskim jak i wiejskim powinno by wiadome, i coraz silniej bdzie si zaznacza zjawisko wykluczenia zwizane z brakiem dostpu do szeroko rozumianej techniki cyfrowej, czy
te niskiego poziomu posiadanej wiedzy (np. znajomo jzyków obcych), zego
stanu zdrowia itp. W perspektywie zaledwie kilku czy kilkunastu lat te problemy
bd zaznacza si coraz silniej.
Pomimo szeregu pozytywnych zmian, jakie zaszy w ostatnich latach na
obszarach wiejskich rónice midzy wsi a miastem s znaczne. Dysproporcje
dotycz nie tylko poziomu dochodów czy te dostpu do usug publicznych, ale
take i poziomu kapitau ludzkiego, który utosamiany jest zazwyczaj z cechami
osób. Nale do nich kwalifikacje formalne (poziom wyksztacenia), umiejtnoci, stan zdrowia, energia witalna oraz kompetencje cywilizacyjne.
W obecnych warunkach, kiedy to kapita ludzki ma coraz wiksze znaczenie w kreowaniu procesów rozwojowych w gospodarce take aktywno
edukacyjna ludnoci1 odgrywa coraz wiksz rol, zarówno w wymiarze ogólnych przeksztace jak i w wymiarze jednostkowym okrelajcym szanse poszczególnych osób na rynku pracy oraz zaspokojenie aspiracji zawodowych
i kulturalnych.
Take wykonywanie zawodu rolnika i prowadzenie gospodarstwa rolnego
wymaga znajomoci i umiejtnoci z wielu dziedzin i na rónym poziomie kwalifikacji, gdy jest on zarówno przedsibiorc jak i dostarczycielem dóbr publicznych. Rolnik prowadzcy wasne gospodarstwo najczciej teoretyczn
wiedz zdobywa w szkole, wiedz praktyczn od rodziców i otoczenia wiejskiego (przez obserwacj zachowa i postpowania przy konkretnych zajciach)
oraz umiejtnoci, które nabywa przez wasne dowiadczenie wraz z wczaniem si do kolejnych prac w gospodarstwie. Dodatkowo wraz z objciem polskiego sektora rolnego mechanizmami WPR, po stronie producentów, zaznaczya
si nie tylko potrzeba dostosowania si do nowych warunków prowadzenia dziaalnoci rolniczej, ale take nasiliy si popyt na wiedz i umiejtnoci przydatne
w planowaniu i wdraaniu procesów modernizacyjnych w prowadzonych gospodarstwach oraz w korzystaniu z dostpnych instrumentów socjalnych, jak równie
ze rodków wspierajcych dochody i ochron rodowiska.
W tym kontekcie jednym z podstawowych zagadnie zwizanych z rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa w ostatnich latach, a zarazem gównym
przedmiotem analiz zadania „Kapita ludzki w procesach przemian strukturalnych wsi i rolnictwa” (realizowanego w ramach tematu: „Zmiany w strukturze
1

Pod pojciem aktywnoci edukacyjnej rozumiany jest udzia dzieci i modziey oraz osób
dorosych w wieku powyej 18 lat w rónych formach ksztacenia.
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spoeczno-ekonomicznej wsi jako czynnik konkurencyjnoci” – Program Wieloletni IERiG -PIB 2011-2014) jest okrelenie przeobrae zachodzcych w obrbie podstawowych struktur wiejskich pod wpywem uwarunkowa rozwoju
kapitau ludzkiego na obszarach wiejskich. W pracy, bdcej pierwszym raportem z tego zakresu, przyjto zaoenie, i wybrane determinanty kapitau ludzkiego s jednymi z gównych czynników wpywajcych na podziay czy te wyodrbnianie si okrelonych grup ludnoci wiejskiej.
W niniejszym opracowaniu zgromadzono i przeanalizowano aspekty teoretyczne dotyczce zagadnienia kapitau ludzkiego (Rozdzia 1), omówiono wybrane determinanty rozwoju kapitau ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce
w okresie obejmujcym pierwsze lata po akcesji do UE (Rozdzia 2). Analizie
poddano przede wszystkim poziom wyksztacenia oraz wybrane cechy okrelajce umiejtnoci i kompetencje ludnoci. W kolejnej czci pracy skupiono si
na strukturze spoeczno-demograficznej i aktywnoci zawodowej ludnoci z gospodarstw o rónych moliwociach konkurencyjnych (Rozdzia 3). W tej czci
pracy zostay omówione midzy innymi zagadnienia dotyczce cech demograficznych i poziomu skolaryzacji kierowników gospodarstw.
Wykorzystane w pracy dane ródowe pochodz gównie ze statystyki
masowej GUS z lat 2000-2011, ankiety IERiG -PIB 2000 i 2005 oraz Diagnozy
Spoecznej 2005, 2007, 2009, 20112.

Agnieszka Wrzochalska

2

Diagnoza spoeczna 2009. Warunki i jako ycia Polaków, pod red. J. Czapiski i T. Panek,
Rada Monitoringu Spoecznego, Warszawa 2009.
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Rozdzia 1.
Znaczenie kapitau ludzkiego – uwagi teoretyczne

1.1. Teoria kapitau ludzkiego w wietle literatury przedmiotu
Teoria kapitau ludzkiego ju od dawna ma status uznanej i wpywowej
w wyjanianiu rzeczywistoci spoeczno-gospodarczej3. Fakt ten naley wiza
nie tylko z uniwersalnoci tej koncepcji, ale take z jej atrakcyjnoci i adekwatnoci do natury i dynamiki przemian wspóczesnych spoeczestw zorganizowanych w oparciu o zasady gospodarki rynkowej. Przyjmujc za trafne przekonanie
o nieodwoalnym i decydujcym znaczeniu nowoczesnego kapitalizmu w organizacji i funkcjonowaniu globalnej gospodarki, za kluczowe wyzwanie dla spoeczestw poszczególnych krajów naley uzna zagadnienie konkurencyjnoci4.
W tej perspektywie uwaa si, i w skutecznym wspózawodnictwie na lokalnych, regionalnych, krajowych i midzynarodowych rynkach bardzo wan rol
odgrywaj zasoby wiedzy i informacji5. Poruszanie si we wspóczesnej rzeczywistoci gospodarczej wymaga wikszego oparcia si na wymienionych
czynnikach ni na zasobach naturalnych czy nakadach fizycznych6. Oznacza to,
e z ekonomicznego punktu widzenia stosunkowo najbardziej optymaln strategi, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym, jest inwestowanie
w czowieka, które warunkuje jego zdolnoci do wytwarzania, przetwarzania
i wykorzystania informacji7. Do dziaa takich mona zaliczy najróniejsze formy aktywnoci, poczwszy od najbardziej oczywistych, takich jak ksztacenie
w ramach systemu edukacji, po wzgldnie mniej ewidentne – dbanie o zdrowie
i dobrostan psychiczny czy rozwijanie kompetencji zwizanych z wykorzystaniem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT). Lokaty w tego
3

P. Fitzsimons, Human capital theory and education, [w:] M. Peters, P. Ghiraldelli, B. Zarnic, A. Gibbons (red.), Encyclopaedia of philosophy of education, 1999, http://www.ffst.hr,
12.11.2011 r.
4
Istniej interpretacje wedug których uznanie przez badaczy gospodarki z tzw. gównego
nurtu systemu kapitalistycznego za naturalny odwouje si wprost do teorii Marksa. Przeciwny jest pogld traktujcy kapitalizm jako system, który jest nieustannie konstruowany i rekonstruowany, por. F. Block, Rethinking capitalism, [w:] N. Woolsey-Biggart, Readings in economic sociology, Blackwell Publishers Ltd, Oxford 2002, s. 220.
5
M. Porter, Building the microeconomic foundations of prosperity: findings from Business
Competitiveness Index, [w:] Global Competitiveness Report 2003-2004, World Economic
Forum, Geneva 2003, s. 32.
6
W.W. Powell, K. Snellman, The knowledge economy, Annual Review of Sociology, t. 30,
Stanford University 2004, s. 201.
7
M. Castels, Spoeczestwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 85.
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typu obszary, decydujce o aktualnym i przyszym poziomie dobrobytu, stanowi centralny punkt teorii kapitau ludzkiego. Oprócz pozytywnego oddziaywania na wzrost gospodarczy i konkurencyjno coraz silniej podkrela si
istotn rol elementów skadajcych si na kapita ludzki w polityce publicznej.
Istniejce nierównoci spoeczne tworz bariery rozwoju czowieka, poniewa
przyczyniaj si one do deprecjacji posiadanych przez niego umiejtnoci8.
Dysponowanie odpowiednimi przymiotami wysoko wycenianymi przez rynek,
takimi jak podane kompetencje czy zdolnoci, zwiksza szans na zatrudnienie oraz stanowi dobre zabezpieczenie przed wykluczeniem spoecznym i rónymi formami dyskryminacji9.
Najogólniej teoria kapitau ludzkiego dotyczy opisu i wyjanienia rzeczywistoci gospodarczej i spoecznej zwizanej z problematyk zatrudnienia
i wykorzystania zasobów pracy10. Jej podstaw stanowi ogólna teoria ekonomiczna, a w szczególnoci zagadnienia zwizane z kapitaem definiowanym jako nagromadzona praca11, czynnik rzeczowy przynoszcy dochód, umoliwiajcy wytwarzanie dóbr i usug12. Powszechne utosamienie cech czowieka z kapitaem jako podmiotem dziaalnoci gospodarczej organizujcym wykorzystanie
rozmaitych zasobów, dziki czemu generowana jest warto dodana, nastpio
pó niej. Stao si tak na skutek przekonania, e czynnikiem znaczco rónicujcym poziom bogactwa poszczególnych jednostek czy krajów jest nie tylko tempo akumulacji kapitau fizycznego, ale równie pewne cechy przynalene czowiekowi13. Odtd takie waciwoci jak wiedza czy zdolnoci, zaczto traktowa
jako czynniki w istotnym stopniu wpywajce na produktywno czy dochodowo pracy. W przeciwiestwie do innych rodzajów kapitaów, uznano, e kapi8

E. Mikua-Bczek, Znaczenie nierównoci spoecznych dla akumulacji kapitau ludzkiego
i wzrostu gospodarczego, [w:] Kapita ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, D. Kopyciska
(red.), Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciski, Szczecin 2006, s. 108.
9
A. De la Fuente, A. Ciccone, Human capital in the global and knowledge-based economy.
Final Report, Employment and European Social Found, Luxemburg 2003, s. 6.
10
W. Jarecki, Koncepcja kapitau ludzkiego, [w:] Kapita ludzki w gospodarce, D. Kopyciska (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s. 30.
11
K. Marks, Rkopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., [w:] S. Filipowicz, A. Mielczarek,
K. Pieliski, M. Taski, Historia idei politycznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo UW, Warszawa 1981, s. 413.
12
R. Bartkowiak, Historia myli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 33, 40.
13
Mimo, e przekonanie o istotnoci kapitau ludzkiego w tworzeniu indywidualnego i krajowego dobrobytu podzielali ekonomici w XVII, XVIII i XIX w., to dopiero od poowy
dwudziestego stulecia idea ta zostaa rozwinita, ujta w modele teoretyczne oraz znalaza
pozytywn weryfikacj empiryczn; por. K. Cichy, Kapita ludzki w modelach i teorii wzrostu
gospodarczego, Zeszyty Studiów Doktoranckich, Wydzia Ekonomii, Zeszyt 23, AE Pozna
2005, s. 5-12.
12

ta ludzki ma charakter, nie tylko dynamiczny, ale i askryptywny – moe on ulega pomnaaniu a take nie sposób nikogo od niego oddzieli, tak jak jest to
w przypadku innych kapitaów14. Dlatego, podejmowane dziaania, takie jak zdobywanie dowiadczenia zawodowego czy nauka, majce na celu zwikszenie ekonomicznych szans ludzi na rozmaitych rynkach, uznano za inwestowanie w siebie15.
Takie podejcie uwzgldnia podmiotowo czowieka. Dokonuje on racjonalnych
kalkulacji, mylc o przyszoci, nie przeznaczajc rodków finansowych na bezcelow konsumpcj dla zaspokojenia wasnej, dora nej przyjemnoci, lecz w celu
osignicia zysków finansowych i niefinansowych w dalszej perspektywie. W takiej
optyce naley równie spojrze na kade inne dziaanie czowieka16.
Dalszy rozwój teorii kapitau ludzkiego by powizany z coraz silniejszym
przekonaniem ekonomistów o wystpowaniu dodatniej zalenoci midzy inwestowaniem w ksztacenie a poziomem zarobków w porównaniu do dokonywania
nakadów ukierunkowanych na pozostae czynniki produkcji. W przeprowadzanych analizach porównawczych dotyczcych poszczególnych pastw, dowiedziono, e poziom ich dobrobytu i rozwoju spoeczno-gospodarczego jest dodatnio skorelowany z jakoci kapitau ludzkiego. Wspóczenie istnieje wiele
opracowa z tego zakresu. Mimo pocztkowego sceptycyzmu, zarówno samo
okrelenie kapita ludzki, jak i tezy oraz wnioski formuowane w ramach tego
paradygmatu, weszy na trwae nie tylko do wiata nauki, ale take stay si
istotn baz do tworzenia polityki i prowadzenia debaty publicznej, jak równie
jest to cz wiedzy potocznej. Powszechnej ekspansji osigni teorii kapitau
ludzkiego nie przeszkodzia jej niejednoznaczno, wieloaspektowo, a take
brak jednolitej metodologii badania.
1.1.1. Ujcie mikroekonomiczne
W teorii kapitau ludzkiego mona wyróni kilka nurtów i wymiarów.
Jednak w ujciu historycznym pierwsza, klasyczna jej wersja sytuuje si w ramach indywidualizmu metodologicznego i zakada formowanie si wartoci
o znaczeniu ekonomicznym poprzez okrelone dziaania jednostki na rzecz realizacji wasnego interesu17. Teoria kapitau ludzkiego w formie klasycznej dotyczy wic ujcia mikroekonomicznego. Podstawowym zaoeniem jest tu fakt,
i czowiek dokonuje inwestycji w siebie w celu zwikszenia produktywnoci,
14

G.S. Becker, Human capital. A theoretical and empirical analysis, with special reference to
education. Third edition, Chicago University Press, Chicago–London 1993, s. 16.
15
T.W. Schultz, Reflections on investment in man, Journal of Political Economy, t. 70, nr 5,
cz. 2, The University of Chicago Press, Chicago 1962, s. 1.
16
M. Blaug, The empirical status of human capital theory: a slightly jaundiced survey, Journal of Economic Literature, t. 14, nr 3, American Economic Association 1976, s. 829.
17
M. Blaug, op.cit., s. 830.
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a tym samym osiganych zarobków. Inwestycja ta dokonywana jest zatem
w przymioty odpowiedzialne za uczenie si. S one tosame z innymi rodzajami
zasobów zaangaowanych w proces produkcji18. Jak kada inwestycja, równie
inwestycja w siebie obarczona jest kosztami. Koszty dotycz w tym przypadku
nie tylko opaty za pobieranie nauki, ale take utraty szansy na stosunkowo
wczeniejsze podjcie pracy zarobkowej. Przyjmujc zaoenie o racjonalnoci
w motywacji dziaa ludzkich, w kadym przypadku dokonywany jest optymalny wybór midzy wysokoci zarobków a wydatkami na ksztacenie. Powysze
zaoenia le u podstaw mikroekonomicznego ujcia kapitau ludzkiego
J. Mincera. Mincer okreli kapita ludzki w postaci wyksztacenia (dugoci
okresu nauki) oraz wieku (odzwierciedlenie dowiadczenia zawodowego). Te
dwa czynniki maj wpywa na osignicie celu jednostki, czyli dochodu na satysfakcjonujcym j poziomie.
Tezy J. Mincera mona wyrazi za pomoc ogólnej formuy:
ln Wi

D  TS i  Jei  Pei 2 ,

gdzie:
W – zarobki;

T – zysk z ksztacenia;
S – dugo okresu nauki;
e – wiek (dugo okresu dowiadczenia zawodowego).

Pierwszy wany wniosek, jaki pyn z zaoe J. Mincera polega na
stwierdzeniu, i zawody wymagajce stosunkowo duszego przygotowania
edukacyjnego, przekadaj si na wzgldnie wysze zarobki. Druga konkluzja
dotyczy pozytywnego wpywu na dochody dowiadczenia zawodowego, ale tylko do pewnego punktu krytycznego, po osigniciu którego jego oddziaywanie
na zarobki jest negatywne19. Szereg bada empirycznych dokumentuje pozytywny, cho wzgldnie zrónicowany wpyw poziomu edukacji na wysoko
zarobków w rónych okresach i w rónych krajach20.
18

D.W. Livingstone, The limits of human capital theory: expanding knowledge, informal
learning and underemployment, Policy Options, IRPP, Montreal 1997, s. 9.
19
J. Mincer, Investment in human capital and personal income distribution, Journal of Political Economy, t. 66, nr. 4, The University of Chicago Press, Chicago1958, s. 301.
20
Przykadowo z bada spoeczestw europejskich wynikao, i najwikszy zysk z edukacji
osignito w Irlandii (12%) a najmniejszy w krajach skandynawskich (okoo 4%). Przecitna
dla Europy wyniosa 6,5%; por. A. De la Fuente, A. Ciccone, op.cit., s. 11.
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Kapita ludzki jako kategoria inwestycyjna pojawia si u T. Schultza, który wyraa j jako sum wydatków pieninych poniesionych na ksztacenie. Badacz ten analizowa wpyw nakadów pieninych na nauk na wzrost wynagrodze. Inwestowanie w wyksztacenie okazao si istotn determinant wysokoci
dochodu jednostek. Na poziomie mikro T. Schultz bada take efektywno inwestycji w kapita ludzki (wyraonych jako stosunek dodatkowego wynagrodzenia
z wykonywania pracy zawodowej do dodatkowych kosztów ksztacenia).
W uwzgldnionych okresach najwiksze wska niki otrzyma on zestawiajc dodatkowe wynagrodzenie z uzupeniajcym ksztaceniem na podstawowym poziomie,
natomiast najmniejsze korzyci osigane byy przy wyszym poziomie ksztacenia21.
Istotny wkad w opisywane zagadnienie wniosy analizy G. Beckera, koncentrujce si równie na szeroko pojmowanej kwestii inwestowania w kapita
ludzki22. Teoria i modele stworzone przez tego autora znajduj zastosowanie dla
wielu aspektów oceny znaczenia kapitau ludzkiego oraz mog by wykorzystywane do interpretacji zjawisk na rónych poziomach. Pomagaj one wyjani
m.in. zrónicowania dochodowe midzy lud mi w zalenoci od wieku, specjalizacji zawodowych, umiejtnoci czy w ramach poszczególnych sektorów gospodarki. Z prac amerykaskiego ekonomisty wynika m.in., i u osób wzgldnie
starszych wielko zarobków determinowana jest w sposób pozytywny przez
udzia w szkoleniach zawodowych, rodzaj wyksztacenia czy ekonomiczn mobilno przestrzenn, poniewa zysk z tych dziaa jest czci pacy dopiero na
pó niejszym etapie ycia. Z kolei osoby relatywnie modsze, nie odnosz takich
korzyci, gdy w tym wieku pace nie rekompensuj poniesionych kosztów inwestycji23. Niezalenie od tego prace G. Beckera dowodz niekwestionowanej
roli wyksztacenia wyszego. Po pierwsze, przeprowadzone analizy dokumentuj, i w porównaniu do osób, które ukoczyy szkoy rednie, absolwenci uniwersytetów byli inteligentniejsi, zdrowsi, osigali wiksze dochody i mieli lepiej
rozwinite kompetencje spoeczne. Po drugie, jak wynika z bada, stopa zwrotu
z prywatnych inwestycji w edukacj na poziomie wyszym przewyszaa stop
zwrotu z innych kapitaów24. Jak zauwaa przywoywany badacz, na dochody
nie wpywaj wszystkie inwestycje w kapita ludzki, gdy koszty i zyski z nimi
21

W. Jarecki, W kwestii szacowania efektywnoci ksztacenia metod T.W. Schultza, [w:]
Problemy gospodarowania w dobie globalizacji, M. Kunasz (red.), Katedra Mikroekonomii
Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin 2006, s. 36-43.
22
Autor ten zaj si wpywem inwestycji w szkolenia zawodowe na wielko zarobków,
wprowadzajc istotne rozrónienie na szkolenia ogólne (nabyt wiedz i umiejtnoci uczestnik szkolenia moe wykorzysta w wielu miejscach pracy) i specjalistyczne (zwikszajce
produktywno tylko w okrelonym miejscu pracy); por. G.S. Becker, s. 31, 246.
23
G.S. Becker, op.cit., s. 245.
24
G.S. Becker, op.cit., s. 247.
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zwizane s udziaem wycznie przedsibiorstw, bran czy pastw zatrudniajcych okrelonych pracowników (tzw. inwestycje specjalistyczne). Wyjania to
m.in. fakt wyszej stopy bezrobocia wród pracowników niewykwalifikowanych ni w grupie wykwalifikowanych. Ci ostatni byli objci profesjonalnymi
szkoleniami ze strony pracodawcy, którzy z tego powodu nie s na ogó skonni
do rezygnacji z ich usug.
Na istotny aspekt kapitau ludzkiego zwróci uwag B. Weisbrodt. Jego
zdaniem takie dziaania, odmienne od dotychczasowych, a polegajce na nakadach niematerialnych w czowieka s warunkiem i przyczyniaj si nie tylko do
postpu technicznego czy wzrostu gospodarczego, ale take do poprawy zdrowotnoci, dobrobytu i wytworzenia si wielu korzyci spoecznych25. Dotychczas w tym kontekcie zwracano uwag na stopy zwrotu z edukacji i potencja
zarobkowy. Weisbrodt stwierdzi, e zarobki nie s doskona miar produktywnoci edukacji, w sytuacji kiedy proces ksztacenia ma charakter pozarynkowy. Takie spojrzenie pomija efekty zewntrzne. Z systemu edukacyjnego korzystaj, zdaniem B. Weisbrodta, nie tylko studenci. W tej ostatniej grupie inwestowanie w kapita ludzki przyczynia si do powstania efektów takich jak: zysk
finansowy (financial return), opcja finansowa (financial option) – dodatkowa
warto z moliwoci kontynuowania edukacji, niefinansowe opcje szans
(opportunity options) – powikszenie si liczby alternatyw zatrudnienia, korzyci nierynkowe (non-market returns), czyli poczucie bezpieczestwa, umiejtno czytania i pisania oraz tzw. zabezpieczenia przed zmian technologiczn
(szanse hedgingowe), zwikszajce moliwo dostosowania si do zmian na
rynku pracy26. Proces ksztacenia jednostek oddziauje równie pozytywnie na
ich otoczenie: rodzin – dziki instytucjom takim jak szkoa moliwa jest opieka
nad uczcymi si dziemi, potomków osób uczcych si – korzyci z midzygeneracyjnego przekazywania wiedzy, ssiadów – korzyci z respektowania zasad
wchodzenia w relacje spoeczne we wspólnocie lokalnej, wspópracowników –
wzrost produktywnoci zespou w miejscu pracy oraz reszt spoeczestwa –
obnienie kosztów egzekwowania prawa27. Zastosowane przez Weisbrodta podejcie kosztowo-dochodowe do kapitau ludzkiego koncentruje si przede
wszystkim na korzyciach z inwestycji28 i okreleniu szerokiej kategorii beneficjentów tego procesu.
25

B.A. Weisbrodt, Education and investment in human capital, Journal of Political Economy,
t. 70, nr. 5, The University of Chicago Press, Chicago 1962, s. 106-123.
26
B.A. Weisbrodt, op.cit., s. 108-115.
27
B.A. Weisbrodt, op.cit., s. 116-120.
28
Definicja korzyci zastosowana przez Weisbrodta jest szeroka i dotyczy wszystkiego, co
daje moliwo zwikszenia uytecznoci i obejmuje takie elementy, jak: dziaania zwiksza16

Teoria kapitau ludzkiego zostaa w znacznej mierze wzbogacona przez
osignicia badaczy skupionych wokó Jamesa Heckamna. Zwrócili oni uwag
na dynamik tworzenia si kapitau ludzkiego i sformuowali funkcj produkcji
umiejtnoci29. Punktem wyjcia ich koncepcji jest odrzucenie rozpowszechnionego w literaturze przedmiotu podziau na nabywane umiejtnoci (skills) i genetycznie determinowane zdolnoci (abilities). Oba te elementy s de facto tosame, poniewa cechuj si zoon natur – maj charakter poznawczy (np.
poziom inteligencji) i niepoznawczy (np. cechy takie jak: cierpliwo, samokontrola, temperament, orientacja czasowa), bdc uzalenionymi od oddziaywania
rodowiska, genów i inwestycji30. Formowanie si zdolnoci i umiejtnoci to
proces skadajcy si z etapów. Kady etap odpowiada okrelonej fazie rozwoju
ycia osoby. Nakady w danym etapie przekadaj si na pewne rezultaty w konkretnej fazie. Niektóre inwestycje s relatywnie bardziej produktywne w pewnych okresach a inne daj pozytywne efekty, jeeli s przeprowadzone w innym
czasie. Wan cech tego mechanizmu jest fakt, i umiejtnoci wyksztacone
na jednym etapie determinuj wytworzenie si kolejnych pó niej. Umiejtnoci
s wic wzajemnie powizane i komplementarne. Zaniedbania lub niewaciwe
dziaania mog spowodowa nieodwracalne straty i przeszkodzi w dalszym
rozwoju czowieka. Dlatego wczesne dziecistwo jest, zgodnie z wynikami bada Heckmana, najlepszym okresem dla podejmowania dziaa na rzecz rozwoju zdolnoci i umiejtnoci. W okresie dziecistwa zysk z inwestycji w kapita
ludzki jest znacznie wikszy ni w dojrzaym wieku czowieka (rysunek 1.1)31.
Determinuje to okrelony sposób dystrybucji inwestycji w kapita ludzki w cyklu ycia jednostki. Autorzy tego ujcia podkrelaj równie znaczenie pozakognitywnych umiejtnoci, które rozwijaj si na skutek odpowiednich dziaa
w okresie wczesnego dziecistwa, przez co powinny by skadnikiem oceny poziomu kapitau ludzkiego32. Rónice w poziomie rozwoju kognitywnych i pozakognitywnych zdolnoci u dzieci pojawiaj si bardzo wczenie, maj tendencje
jce moliwoci produkcyjne, dziaania redukujce koszty i dziaania bezporednio zwikszajce dobrobyt.
29
B.A. Weisbrodt, op.cit., s. 41.
30
Poziom IQ ksztatuje si do okoo dziesitego roku ycia, zdolnoci pozakognitywne
z kolei mog by formowane znacznie duej. W przeciwiestwie do dominujcych uj,
w opisywanym modelu poziom IQ nie jest traktowany jako wrodzona waciwo; por.
F. Cuhna, J.J. Heckman, L. Lochner, D.V. Masterov, Interpreting the evidence on life
cycle skill formation, Disussion Paper Seiries IZA DP nr 1675, Institute for the Study of
Labour, Bonn 2005, s. 8, 22.
31
Poprzednie modele traktoway dziecistwo jako jednolity okres i zakaday substytucyjno
inwestycji, niezalenie od etapu ycia czowieka; por. F. Cuhna, J.J. Heckman, L. Lochner,
D.V. Masterov, op.cit., s. 3, 84.
32
F. Cuhna , J.J. Heckman, L. Lochner, D.V. Masterov, op.cit., s. 16.
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do utrzymywania si33 i determinuj spoeczno-ekonomiczny sukces jednostki.
S one determinowane odmiennociami dochodowymi w rodzinach i pochodzeniem spoecznym34.
Rysunek 1.1. Stopy zysku z inwestycji w kapita ludzki

ródo: F. Cuhna , J.J. Heckman, L. Lochner, D.V. Masterov, Interpreting the evidence on
life cycle skill formation, Disussion Paper Seiries IZA DP nr 1675, Institute for the Study of
Labour, Bonn 2005.

1.1.2. Ujcie makroekonomiczne
Zagadnienia z zakresu kapitau ludzkiego s przedmiotem rozwaa nie
tylko na poziomie pojedynczego czowieka, ale i w wymiarze ponadjednostkowym. W makroekonomicznym podejciu do tego tematu przede wszystkim mierzony jest stopie wpywu omawianego czynnika na wielko produkcji czy
wzrost gospodarczy poszczególnych pastw. Oprócz tego próbuje si oszacowa
zyski spoeczne z nakadów na edukacj, jak równie dokonywa pomiaru wartoci kapitau ludzkiego dla caych populacji zamieszkujcych dane kraje w celach dokonania porówna konkurencyjnoci midzynarodowej. Podkrela si, e
w przeciwiestwie do orientacji mikroekonomicznej, tylko ujcie w skali makro
33

Zdolnoci kognitywne wpywaj na prawdopodobiestwo korzystania ze specjalistycznych
szkole i ukoczenia wyszej uczelni oraz osiganie zysków z takich dziaa. Kognitywne
i pozakognitywne zdolnoci licz si take w okrelaniu moliwoci popeniania przestpstw,
zajcia w ci w nastoletnim okresie czy zaywania narkotyków; por. F. Cuhna , J.J. Heckman, L. Lochner, D.V. Masterov, op.cit., s. 85.
34
F. Cuhna , J.J. Heckman, L. Lochner, D.V. Masterov, op.cit., s. 16.
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stanowi wiarygodne wyjanienie istniejcych na wiecie zrónicowa dochodowych lub odmiennoci w poziomach dobrobytu oraz umoliwia uchwycenie
efektów zewntrznych inwestycji w systemy ksztacenia, które s traktowane
jako dobro publiczne35. W ramach orientacji makroekonomicznej opisywanej
teorii dowiedziono znaczcej roli czynników niematerialnych, takich jak wiedza
czy kwalifikacje ksztatowaniu wzrostu gospodarczego i PKB. Badania udokumentoway, i rozwój gospodarczy wszystkich krajów w drugiej poowie XX
wieku nie móg by osignity bez odpowiednio wyksztaconej siy roboczej.
Analizowanie kapitau ludzkiego z perspektywy makro odnajdujemy
u T. Schultza, który zajmowa si rozwojem gospodarki amerykaskiej. Stwierdzi on, i kapita ludzki wygenerowany dziki inwestycjom publicznym w edukacj powiksza si szybciej ni inwestycje w kapita rzeczowy. Na poziomie
caych spoeczestw dysproporcje rozwojowe za pomoc teorii kapitau ludzkiego wyjania G. Becker. Wi si one z odmiennymi poziomami zasobów
kapitau ludzkiego, które w konsekwencji determinuj okrelone strategie yciowe rodzin. Jak zaobserwowa G. Becker, w krajach o nadmiarze kapitau
ludzkiego relatywnie bardziej opacalne jest dziaanie na rzecz ograniczania rozrodczoci i ponoszenia znaczcych inwestycji w potomstwo. W pastwach ubogich w zasoby ludzkie zazwyczaj korzystniejsza jest strategia przeciwna36.
Kapita ludzki zajmuje bardzo wane miejsce w teoriach wzrostu gospodarczego, szczególnie w ramach koncepcji neoklasycznych, wzrostu endogenicznego, rachunkowoci wzrostu oraz ekonomii midzynarodowej37. Opisywany czynnik jest traktowany jako argument funkcji produkcji (wpywajcy na
wielko strumienia produktu) lub jako element niezbdny w osiganiu postpu
technologicznego38. Uwzgldnienie kapitau ludzkiego w modelach wzrostu gospodarczego wizao si z krytyk uj, które nie potrafiy w zadowalajcy sposób wyjani tej wielkoci zmianami nakadów kapitau i pracy39. Próba mody35

B. Sianesi, J. Van Raneen, The returns to education: a review on macroeconomic literature,
Centre for Economics of Education, London School of Economics, London 2000, s. 8-9.
36
Becker G.S. (1990), op.cit., s. 347-348.
37
Kryterium podziau modeli wzrostu na egzogeniczne i endogeniczne jest fakt wyznaczania
dugookresowej stopy wzrostu gospodarczego przez wielkoci pozostajce poza modelem
i nie wczone do niego; por. K. Malaga, (2009), O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, PTE, http://pte.pl, s. 9, 01.11.2011 r.
38
K. Uramek, Taksonomiczne wska niki kapitau ludzkiego w niektórych krajach OECD,
Wiadomoci Statystyczne nr 3 (537), Zakad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2006,
s. 16-17.
39
W modelu klasycznym wzrost gospodarczy by uzaleniony od produktywnoci oraz wzrostu nakadów czynników produkcji (pracy, ziemi i kapitau). W modele neoklasyczne wprowadzono czynnik wiedzy i postpu technicznego. Umoliwio to uwzgldnienie efektów przyrostu produkcji spowodowanych postpem technologicznym. Jednak nadal, jako decydujce
w osiganiu wzrostu, interpretacje te upatryway w procesie intensyfikacji nakadów kapita19

fikacji modeli neoklasycznych w aspekcie wczenia do niego kapitau ludzkiego charakteryzuj badania G. Mankiwa, D. Romera i D. Weila. Wielko produkcji uzaleniono tam od czynników endogenicznych: zasobów kapitau rzeczowego, ludzkiego, jak równie poday i produktywnoci siy roboczej oraz od
czynnika egzogenicznego – zasobów wiedzy technologicznej40, co zapisano
w postaci nastpujcego modelu41:
Y t

K t
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H t

E

A t L t

1 D  E

,

gdzie D + E < 1
Y – produkcja,
H – zasób kapitau ludzkiego,
A – poziom technologii,
L – praca.
Rozszerzony przez wspomnianych autorów model Solowa42 okaza si
by stosunkowo lepiej dopasowany i wyjania 80% zrónicowa dochodów
per capita w skali midzynarodowej43.
W teoriach wzrostu endogenicznego przyczynami niemalejcych zysków
z kapitau (wzrostu gospodarczego) s takie czynniki jak celowe inwestycje
owych w stosunku do pracy; por. K. Piech, Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym:
w kierunku pomiaru i wspóczesnej roli pastwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa
2009, s. 160, 166-167. Sdzi si, e w klasycznym modelu wzrostu autorstwa Solowa szacowany wpyw zwikszenia wielkoci dwóch czynników oszczdnoci/inwestycji i liczby ludnoci (zasoby pracy) na produkcj by zbyt duy, co wynikao z nie uwzgldnienia nowej
zmiennej – kapitau ludzkiego. Stosunkowo wyszy poziom oszczdnoci/inwestycji i relatywnie niszy wzrost populacji prowadz do wzgldnie wikszych dochodów. Jednak, jak
udokumentowano, bior si one z wysokiego poziomu kapitau ludzkiego. Jeeli uwzgldni
si ten ostatni czynnik, to oddziaywanie kapitau fizycznego oraz wzrostu populacji na dochody jest relatywnie wiksze. Ponadto akumulacja kapitau ludzkiego jest zwizana z poziomami wzrostu oszczdnoci i liczby ludnoci. Pomijanie kapitau ludzkiego w teoriach
wzrostu wie si wic z przeszacowaniem wpywu inwestycji materialnych i pracy na zrónicowanie dochodowe; por. G.N. Mankiv, D. Romer, D.N. Weil, A contribution to the empirics of economic growth, The quarterly journal of economics, t. 107, nr 2, Oxford University
Press 1992, s. 409.
40
Kapita ludzki zoperacjonalizowano jako odsetek populacji w wieku produkcyjnym ksztaccej si na poziomie rednim; por. G.N. Mankiv, D. Romer, D.N. Weil, op.cit., s. 419.
41
Mankiv G.N. Mankiv, D. Romer, D.N. Weil, op.cit., s. 416.
42
Zgodnie z neoklasycznym modelem wzrostu gospodarczego Solowa strumie wytworzonego produktu uzaleniony jest od zasobów kapitau rzeczowego, zasobów wiedzy naukowo-technicznej oraz liczby pracujcych. Gospodarka dy do równowagi a stopa wzrostu podstawowych zmiennych makroekonomicznych odpowiada stopie wzrostu egzogenicznego postpu technicznego; por., T. Tokarski, Efekty skali a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, Kraków 2008, s. 37.
43
G.N. Mankiv, D. Romer, D.N. Weil, op.cit., s. 421.
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rozmaitych podmiotów w edukacj, dziaania polityczne na rzecz pynnych
przepywów czynników produkcji czy wprowadzanie innowacji technologicznych44. Ujcia te uwzgldniaj równie pojawienie si efektów zewntrznych
spowodowanych innowacjami czy okrelonym wykorzystaniem kapitau. Inwestycje przekadaj si na wzrost produktywnoci, który staje si spoeczn korzyci45. Do wanych modeli wzrostu endogenicznego, przypisujcych due
znaczenie kapitaowi ludzkiemu zalicza si ujcia P. Romera i E. Lucasa.
W modelu P. Romera postp techniczny, a w konsekwencji wzrost gospodarczy
wynika wprost z powikszania zatrudnienia w sektorze bada i rozwoju (B+R) –
i jest jego funkcj46. Ilo dóbr kapitaowych w gospodarce zaley od poziomu
wiedzy naukowo-technicznej, dla kreacji której decydujce znaczenie maj inwestycje w kapita ludzki47.
Jako przykad teorii wzrostu endogenicznego, suy akumulacja kapitau
ludzkiego poprzez edukacj oraz nauk w miejscu pracy. Ta problematyka jest
rozpatrywana np. przez E. Lucasa. W jego pracach makroekonomiczna funkcja
produkcji uzaleniona jest tam od nakadów kapitau rzeczowego, nakadów
pracy przy produkcji dóbr i usug (czas przeznaczony jest na prac oraz akumulacj kapitau ludzkiego) oraz zasobów kapitau ludzkiego w gospodarce48. Osi
rozwaa jest dla E. Lucasa kwestia przyczyn wiatowych zrónicowa rozwoju
gospodarczego, rozumianego tradycyjnie jako poziom i stopa wzrostu dochodu
per capita49. Przywoywany badacz stwierdza, e tradycyjne modele wzrostu gospodarczego s nieadekwatne do rzeczywistoci ekonomicznej50 i przedstawia dwie
adaptacje standardowych uj uwzgldniajcych efekt akumulacji kapitau ludzkiego. Pierwsza z nich skupia si na wzajemnym oddziaywaniu kapitau fizycznego i ludzkiego w ramach jednego sektora. Druga z kolei dotyczy systemu dwusektorowego i uwzgldnia specjalistyczny kapita ludzki w warunkowaniu si handlu
i rozwoju. Omawiana propozycja zakada okrelon stop wzrostu populacji
oraz brak oddziaywania dodatkowych si egzogenicznych i endogenicznych. Na
system skadaj si dwa rodzaje kapitau: fizyczny akumulowany i wykorzysty44

K. Piech, op.cit., s. 172.
T. Tokarski, op.cit., s. 181.
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K. Piech, op.cit., s. 173.
47
P.M. Romer, Endogenous technological change, Journal of Political Economy, t. 98, nr 5,
cz. 2, The University of Chicago Press, Chicago 1992, s. 99.
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W modelu Lucasa wystpuje przecitny zasób kapitau ludzkiego na jednego pracujcego
i definiowany jest jako ogólny poziom umiejtnoci.
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R.E. Lucas, On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economic
22, Elsevier Science Publishers, North-Holland 1988, s. 4-5.
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W szczególnoci chodzi tu o niezdolno w wyjanianiu rónic midzy krajami oraz zaoenie stopniowego wyrównywania przez handel midzynarodowy cen czynników produkcji
oraz relacji pracy do kapitau; por. R.E. Lucas, op.cit., s. 17.
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wany w produkcji za pomoc znanych technologii oraz ludzki usprawniajcy
produktywno i majcy tak waciwo, e staa ilo wysiku, niezalenie od
osignitego poziomu, przekada si na sta stop zwrotu z zasobów. Dynamika
tego systemu, rozpatrywanego jako oddzielna, zamknita gospodarka, polega na
tym, e konfiguracja poziomu zasobów wspomnianych dwóch rodzajów kapitaów zaley od warunków pocztkowych i oznacza tak sam produktywno
kapitau fizycznego. Dlatego stopa wzrostu dochodów wszystkich autarkicznych
gospodarek bdzie taka sama, co oznacza utrzymywanie si doskonale stabilnej
dystrybucji dochodu i bogactwa w czasie51. Przy wprowadzeniu moliwoci
handlu dobrami kapitaowymi, ale z wyczeniem moliwoci przemieszczania
si siy roboczej, nie pojawi si trwaa tendencja do wymiany midzy biednymi
a bogatymi krajami. Z kolei przy wprowadzeniu mobilnoci czynnika pracy,
wymiana zaley od tego, czy wpyw kapitau ludzkiego jest wewntrzny (oddziaywanie tylko na produktywno waciciela) czy zewntrzny (powoduje
korzyci w ramach caych spoecznoci). Tylko w tym drugim przypadku, niezalenie od poziomu umiejtnoci jednostki, stopa jego zarobków z pracy wzronie wraz z bogactwem pastwa, w którym pracuje. Tym samym nastpi przepyw zasobów pracy z krajów biednych do bogatych.
Model E. Lucasa, nawizujc do sytuacji gospodarczej USA w dwudziestym stuleciu, zaznacza uwarunkowania gospodarki wiatowej, która w tym czasie cechowaa si gbokim zrónicowaniem wielkoci zarobków, trwaym wzrostem poziomów dochodów per capita oraz brakiem tendencji do systematycznego
narastania nierównoci stóp wzrostu w zalenoci od poziomu dochodów. System
E. Lucasa odnosi si zwaszcza do zjawisk migracyjnych. Zdaniem tego badacza
presje migracyjne maj miejsce gównie, w przypadku gdy utrzymuj si rónice
w produktywnoci zwizanej z odmiennociami kapitau ludzkiego52.
Kolejny zaproponowany przez E. Lucasa model dwutowarowy mia wyjania zrónicowanie stóp wzrostu dochodów wewntrz krajów. W tym modelu
akumulacja kapitau ludzkiego, pozyskiwanego w drodze ksztacenia w miejscu
pracy, jest waciwa dla produkcji okrelonego rodzaju dóbr. Jeeli wytworzenie
pewnych dóbr wie si z okrelonym potencjaem wzrostu kapitau ludzkiego,
przewaga komparatywna pastwa wyznaczona jest przez fakt ulokowania produkcji w danym miejscu i przez poziom akumulacji kapitau ludzkiego.
Zrónicowanie w poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych
pastw wyjania si równie za pomoc funkcji regresji, gdzie bierze si pod
uwag róne zmienne niezalene. Jedn z nich jest wanie kapita ludzki.
W tych modelach zmiennymi niezalenymi, oprócz kapitau ludzkiego s np.:
51
52

R.E. Lucas, op.cit., s. 39.
R.E. Lucas, op.cit., s. 40.
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pocztkowa warto PKB, stopa inwestycji materialnych, pooenie geograficzne kraju, stabilno polityczna pastwa, poziom aktywnoci rzdu. Elementem
wyjanianym jest tam miernik produktywnoci, czyli wzrost gospodarczy lub
PKB per capita (lub na pracownika)53.
Wspóczenie rozpowszechniony jest pogld, i w drugiej poowie dwudziestego wieku miaa miejsce rewolucja technologiczna zwizana z instrumentami przetwarzania informacji i komunikacji, która wpyna na dotychczasowe
formy organizacji spoeczestw i sposoby funkcjonowania jednostek w ich ramach. Na cisy zwizek midzy postpem technologicznym i rozwojem ekonomicznym a kapitaem ludzkim zwrócili uwag m.in. R. Nelson i E. Phelps.
Wedug tych badaczy kapita ludzki odgrywa kluczow rol w procesie adaptacji innowacji produkcyjnych. Jego relatywnie wysoka jako pozwala lepiej
funkcjonowa w zmieniajcym si rodowisku technologicznym. Wedug tych
badaczy dominuj teorie, gdzie funkcja produkcji przyjmuje maksymaln warto w zalenoci od strumienia kapitau i strumienia pracy wykonywanej przez
osoby z okrelonymi osigniciami edukacyjnymi (s one funkcj wyksztacenia
i czasu). Takie ujcia zakadaj, e lepiej wyksztacony czowiek jest podanym substytutem gorzej wyedukowanego54. Kracowa produktywno edukacji
jest tu wic uzaleniona od nakadów oraz dostpnej technologii i moe by dodatnia nawet wtedy, gdy technologia nie zmienia si. W modelu R. Nelsona
i E. Phelpsa kracowa produktywno edukacji daje dodatni wynik tylko wtedy,
kiedy rozwojowi ulega technologia. Warunkiem postpu jest jednak adaptacja
nowych rozwiza przez zarzdzajcego wytwarzaniem, czemu sprzyja odpowiednie przygotowanie edukacyjne55. Generalny wniosek, jak wypywa z rozwaa wspomnianych autorów dotyczy okrelenia, e uwarunkowaniem postpu
technologicznego, a w konsekwencji wzrostu dynamiki produkcji jest wysoka
jako kapitau ludzkiego56.
Postp technologiczny odgrywa znaczc rol nie tylko w procesach gospodarczych, ale i spoecznych. Podkrela si, e stanowi on istotny element
ksztatowania si spoeczestwa sieciowego, czyli struktury spoecznej opartej
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R.J. Barro, Economic Growth in a Cross Section of Countries, The Quarterly Journal of
Economics, t. 106, nr 2, The MIT Press 1991, s. 415-434.
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R.R. Nelson, E.S. Phelps, Investment in humans, technological diffusion, and economic
growth, The American Economic Review, t. 56, nr 1 i 2, American Economic Association,
Nashville 1966, s. 69.
55
Opó nienie midzy stworzeniem a adaptacj nowej techniki jest malejc funkcj przecitnych osigni edukacyjnych osoby potencjalnie mogcej wprowadzi innowacj, czyli intensywnoci kapitau ludzkiego; por. Nelson R.R., Phelps E.S., s. 72.
56
R.R. Nelson, E.S. Phelps, op.cit., s. 75.
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na sieciach informacyjnych, których infrastruktur tworz nowe technologie57.
Atrybutem nowego modelu spoeczestwa jest odmienna ni dotychczas struktura zatrudnienia i struktura zawodowa, ulegajca postpujcemu zrónicowaniu.
Stosunkowo najbardziej dochodowe staj si dziaania polegajce na generowaniu wiedzy, przetwarzaniu informacji, zajmowaniu si symbolami. Czynnoci te
s skadow zawodów wymagajcych specjalistycznego przygotowania i kompetencji posugiwania si nowymi technologiami. Kompetencje zwizane z wykorzystaniem, tworzeniem i przetwarzaniem informacji staj si wane nie tylko ze
wzgldów ekonomicznych, ale take spoecznych, a w szczególnoci w odniesieniu do nawizywania i utrzymywania relacji o charakterze pozaekonomicznym.
Cech charakterystyczn dzisiejszych spoeczestw zorganizowanych
w oparciu o struktury sieciowe jest wyczenie z dostpu do nowych technologii, w tym infrastruktury ICT, znaczcej liczby ludnoci. Jednym z najwaniejszych czynników wpywajcych obecnie na zrónicowania spoeczne jest nierównomierne rozpowszechnienie tych rodków58, a co za tym idzie informacji
majcej warto ekonomiczn. Uzna naley, e ICT tworzy now jako w proces produkcji i dystrybucji. Pozostawanie poza opisywanymi strukturami sieciowymi na skutek braku dostpu do odpowiednich narzdzi lub braku okrelonych umiejtnoci posugiwania si nimi moe przyczynia si do upoledzenia
jednostek, gdy ogranicza to ich dostp do cennych zasobów i zmniejsza szanse
ekonomiczne na przyszo.
Rozwaajc zagadnienie kapitau ludzkiego nie sposób pomin kwestii
jego zrównowaonego wykorzystania59. Podobnie jak w przypadku zagospodarowywania zasobów naturalnych, podkrela si, e istotne jest aby produkcja
dóbr i usug odbywaa si w sposób nie majcy negatywnego wpywu na czowieka. Takie negatywne konsekwencje mog objawi si na skutek de podmiotów produkcyjnych do osignicia konkurencyjnoci w postaci umniejszenia
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K. Smith, What is the “knowledge economy”? Knowledge-intensive industries and distributed knowledge bases, artyku wygoszony na konferencji The learning economy – firms, regions and nations specific institutions, 2000 r., http://www.druid.dk, 01.11.2011 r., s. 5.
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przedmiot procesów, a nie jak to miao miejsce wczeniej, element sucy tylko technologii.
Wpyw nowych technologii jest powszechny, poniewa stanowi one narzdzie poredniczce
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59
P. Ekins, S. Dresner, K. Dahlstrom, The four-capital method of sustainable development
evaluation, Eur. Env. 18, Willey InterScience 2007, s.63-80.
24

wartoci (dobrostanu) spoeczno-kulturalnej60. W duszym okresie utrzymanie
obecnego cigego tempa wzrostu produkcji moe okaza si problematyczne.
Prognozuje si, e do 2050 roku wiatowa populacja bdzie wynosia 9,2 mld,
co spowoduje wzrost presji popytowej na ywno, zasoby naturalne czy energi61. Konieczno zwikszenia wiatowej produkcji wymaga nie tylko poprawy
w zakresie wydajnoci pracy, ale take wprowadzenia innowacji i modyfikacji
w istniejce technologie, co nie moe by osignite bez wzrostu nakadów na
edukacj oraz badania i rozwój62. W opinii wikszoci naukowców inwestycje
w tych obszarach prawdopodobnie nie przynios spodziewanych efektów, poniewa moliwoci dynamicznego postpu technologicznego, na skal zblion
do tego z przeszoci, s ograniczone63.
1.2. Metody pomiaru kapitau ludzkiego
Jeden z podstawowych problemów teorii kapitau ludzkiego odnosi si do
jego pomiaru. Jedn z klasyfikacji teorii i bada empirycznych nad kapitaem
ludzkim, jak naley przytoczy, jest wspomniany podzia na podejcie mikro
i makroekonomiczne (rysunek 1.2.). Klasyfikacja ta przekada si bowiem na
odmienne podejcie do tego problemu, co przekada si na sposoby pomiaru.
W obu ujciach bierze si pod uwag szereg zmiennych reprezentujcych kapita ludzki. W zalenoci od rozpatrywanego aspektu, najczciej s nimi cechy
spoeczno-demograficzne; takie jak: poziom wyksztacenia, wiek, stan zdrowia,
umiejtnoci. Na ogó wyrónia si tu trzy rodzaje podej w konwencjonalnym
sposobie pomiaru: produkcyjne/wynikowe (output), kosztowe (cost) i dochodo-
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countries, [w:] Integration of Sustainable Agriculture and Rural Development Issues in Agricultural Policy, S.A. Breth (red.), Winrock International Institute for Agricultural Development, Morrilton, Arkansas 1996, s. 22.
25

we (income)64. Najogólniej metoda produkcyjna (wynikowa) polega na analizie
korzystania przez jednostki lub caego spoeczestwa z systemu edukacji,
ochrony zdrowia czy charakterystyki uzyskanego poziomu umiejtnoci w okrelonej dziedzinie. Jako reprezentacj kapitau ludzkiego uwzgldnia si np.:
liczb lat nauki, skal rekrutacji na okrelonych poziomach nauki, wiek rozpoczcia aktywnoci zawodowej czy umiejtnoci korzystania z ICT. Przy pomocy
metody kosztowej okrela si indywidualne wydatki poniesione na inwestycje
na ksztacenie, usugi zdrowotne, szkolenia. Metoda dochodowa dotyczy stopy
zwrotu uzyskanej na rynku pracy dziki okrelonej drodze edukacyjnej i rodzajów pozyskanych kwalifikacji. W klasycznych badaniach za wyznaczniki kapitau ludzkiego przyjmuje si wic zmienne ilociowe.
Rysunek 1.2. Klasyfikacja wybranych sposobów pomiaru kapitau ludzkiego
w badaniach mikro i makroekonomicznych

ródo: opracowanie wasne.

Semantycznie, mimo e kapita ludzki tworz cechy pojedynczych osób,
jego poziom rozpatrywany jest w ujciu ponadjednostkowym. wiadcz o tym
wska niki, które agregowane s dla gospodarstw domowych, firm, instytucji
publicznych i organizacji pozarzdowych, jednostek geograficznego podziau
64

D.B. Kwon, Human capital and its measurement, referat wygoszony na Trzecim Forum
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life”, Busan, Republika Korei, pa dziernik 2009, http://oecd.org, 26.08.2011 r.
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administracyjnego (gmin, województw, regionów) czy nawet politycznego –
pastw narodowych. Na ich podstawie kwantyfikowany jest zasób kapitau
ludzkiego. W prowadzonych analizach, zaznacza si wystpowanie zwizku
pomidzy poziomem kapitau w skali mikro i makro,65 co suy przyjmowanym
zaoeniom metod agregacji danych.
W badaniach makroekonomicznych kategoria kapitau ludzkiego suy czsto do wyjaniania wielkoci produktu krajowego brutto. W tym przypadku kapita
ludzki stosunkowo najczciej jest okrelany przez poziom wyksztacenia i tworzy,
obok nakadów pracy czy wartoci kapitau, jedn ze zmiennych niezalenych.
W takim ujciu najczciej przyjmuje si wskie definicje kapitau ludzkiego wedug poziomu wyksztacenia ludnoci, nie uwzgldniajc szerszych
uj opisywanego pojcia w poczeniu ze szkoleniami, dowiadczeniem zawodowym czy zdrowotnoci66. Nawet w szerokim podejciu, abstrahuje si od
coraz bardziej znaczcej jakoci przygotowania edukacyjnego. W tego typu studiach silnie zaznacza si problem jakoci i porównywalnoci danych. Dla przykadu w analizach porównawczych w ujciu midzynarodowym trudno jest
uwzgldni, e poszczególne pastwa znajduj si na rónym etapie rozwoju,
a ich systemy edukacyjne s czsto odmiennie zorganizowane i kad nacisk na
przekazywanie odmiennych informacji czy umiejtnoci. Std problematyczne
jest dokonywanie porówna za pomoc jednego, ujednolicajcego wska nika.
Istotny jest te problem okrelenia zwizku midzy wzrostem gospodarczym
a poziomem wyksztacenia populacji. Zaleno midzy wspomnianymi zmiennymi moe odzwierciedla nie tylko popyt edukacyjny spoeczestw (wzrost
dochodów powoduje wzrost konsumpcji i tym samym wydatków na edukacj),
ale take efekt podaowy – zwikszanie inwestycji rzdów w systemy edukacyjne, czynic instytucje tego rodzaju stosunkowo bardziej dostpnymi67. Przeprowadzajc badania na poziomie caych spoeczestw.
Wiele uywanych mierników uwaanych jest za niewystarczajco reprezentatywne i nie dajce moliwoci przeprowadzania pomiarów poziomu kapi65
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tau ludzkiego. Dlatego, zarówno na poziomie mikro, jak i makro, w ramach
wynikowego zespou miar kapitau ludzkiego zastosowanie znajduj metody
taksonomiczne68, umoliwiajce poczenie wielu aspektów tego zjawiska.
Niemniej przy wyznaczaniu pomiaru kapitau ludzkiego za pomoc syntetycznych wska ników naley uwzgldni, e na ogó s to dziaania uproszczone
poniewa kapita ludzki jest pojciem w duej mierze umownym, co utrudnia
jego kategoryzacj.
1.3. Krytyka teorii kapitau ludzkiego
Krytyka koncepcji kapitau ludzkiego bya podnoszona z rónych punktów widzenia. Jeden z jej najstarszych wtków odwouje si do wymiaru etycznego i zarzuca omawianej teorii tendencje dehumanizacyjne. Postrzeganie czowieka jako dobro kapitaowe jawi si na pierwszy rzut oka jako sprzeczne
z ogólnie przyjtymi wartociami69. Zgodnie z takim sposobem mylenia wiedza
i umiejtnociami czowieka nie mog by form kapitau, poniewa praca ludzka, nie powinna stanowi towaru70.
Zupenie przeciwne zastrzeenie od wspomnianego wyej pogldu, formuuje si pod adresem teorii kapitau ludzkiego, twierdzc i nie jest to bynajmniej koncepcja pozbawiona wartoci, lecz jest wrcz nimi nacechowana.
U jej podoa stoi wizja czowieka indywidualisty, kierujcego si okrelon
etyk akumulacji zasobów materialnych i niematerialnych, poprawnie przewidujcego przyszo i odraczajcego konsumpcj. Okrelonemu obrazowi jednostki towarzyszy równie pewne wyobraenie rynku, gdzie panuj symbiotyczne
relacje midzy lud mi, i na którym kada z nich otrzymuje zasuone nagrody.
Zgodnie z t interpretacj teoria kapitau ludzkiego prezentuje wizj spoeczestwa równych szans bez jakichkolwiek zrónicowa71.
Podnosi si równie, i teoria kapitau ludzkiego jest niespójna, poniewa
czy ze sob róne, niewspómierne elementy, takie jak zdrowie, cechy osobowociowe czowieka, poziom wyksztacenia i umiejtnoci. Kady z tych ele68

W. Florczak, Miary kapitau ludzkiego w badaniach ekonomicznych i spoecznych, Wiadomoci Statystyczne nr 12 (537), Zakad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2006, s. 62.
69
T.W. Schultz, Investment in human capital, The American Economic Review, t. 51, nr 1,
American Economic Association 1961, s. 2.
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Zgodnie z tym stanowiskiem praca nie jest towarem a rodzajem ludzkiej aktywnoci, podejmowanej w innych celach ni sprzeda. Ponadto nie mona jej oddzieli od innych aspektów ycia czowieka, przechowywa i gromadzi; por. K. Polanyi, Wielka transformacja,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 88.
71
S. Steinber, Human capital: a critique, The review of black political economy, t. 14, nr 1,
SpringerLink 1985, s. 68.
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mentów ma róne róda i moe odgrywa inn rol w kontekcie aktywnoci
ekonomicznej jednostek72.
Zastrzeenia, jakie s sformuowane pod adresem koncepcji kapitau
ludzkiego dotycz równie nie uwzgldnienia specyfiki rynku pracy. W opinii
niektórych ekonomistów na poziom zarobków wpywaj nie tylko cechy indywidualne, takie jak dugo okresu ksztacenia, dowiadczenie zawodowe czy
rodzaj odbytych szkole, ale przede wszystkim uwarunkowania strukturalne,
wynikajce z heterogenicznoci danego rynku pracy. Naley uwzgldni, e
dzieli si on na segmenty: wewntrzny i zewntrzny, które charakteryzuj si
odmiennymi sposobami rekrutacji, motywacji i kontroli pracowników oraz
szans na rozwój kariery73. Istnienie wewntrznego rynku pracy wynika z dziaa
firmy na rzecz ograniczenia kosztów i minimalizacji ryzyka, zwizanego z zatrudnianiem nowych pracowników. Niezalenie od poziomu kapitau ludzkiego,
osoby aktywne na wewntrznym rynku pracy s w stosunkowo uprzywilejowanej pozycji, poniewa posiadaj przewag informacyjn nad jednostkami, niezwizanymi z dan firm, ubiegajcymi si o okrelone stanowiska.
Spojrzenie wielu ekonomistów na problematyk kapitau ludzkiego sprowadza si do traktowania edukacji jako prostej ekonomicznej inwestycji. Nie s
oni w stanie wyjani zrónicowanych strategii inwestycyjnych w odniesieniu
do jednostek czy klas spoecznych. Ze wzgldu na odmiennoci w wyposaeniu
w kapita ekonomiczny (ilo i struktura okrelonych zasobów), niektóre osoby
czy grupy posiadaj uprzywilejowany dostp do szans osigania zysków oferowanych przez róne rynki. W rezultacie na ogó pomijany jest czynnik istotnie
wpywajcy na inwestycje edukacyjne, którym jest transmisja kapitau kulturowego w ramach rodziny74. Funkcjonalna interpretacja systemu edukacyjnego
w ramach ekonomii klasycznej i neoklasycznej nie uwzgldnia reprodukcji
struktury spoecznej poprzez m.in. dziedziczenie wspomnianego rodzaju kapitau, który jest inwestowany w potomstwo w ramach rodzin, na dugo przed rozpoczciem nauki w szkoach. Wskazany powyej zarzut mona rozpatrywa
w szerszym kontekcie odnoszcym si do zbytniej ogólnoci i ahistorycznoci.
Kapita ludzki jest rozpatrywany najczciej w taki sposób, jak gdyby formowa
si poza spoecznym i historycznym kontekstem. Takie czynniki, jak ksztacenie, szkolenia, wychowanie dzieci czy zdrowie s istotne nie tylko ze wzgldów
produkcyjnych, ale ogrywaj wan rol dla utrwalenia porzdku ekonomiczne72

S. Steinber, op.cit., s. 69.
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go i spoecznego75. Teoria kapitau ludzkiego traktujc o ekonomicznie produktywnych zdolnociach jednostki nie uwzgldnia jednak wszystkich ich róde,
sposobów pozyskania oraz istniejcych obiektywnie ogranicze w ich nabywaniu (rola instytucji, struktura spoeczna)76.
Elementy skadajce si na atrybuty jednostki, majce znaczenie ekonomiczne, tak jak to ujmuje teoria kapitau ludzkiego, stanowi cechy przypisane tylko niej. Takie ujcie zdaje si zakada, i osignicie danego ekonomicznego celu
zaley wycznie od wyrónionych waciwoci jednostki (jej potencjau). Takie
podejcie, przykadowo na gruncie uj strukturalnych, uznawane jest za statyczne,
bowiem zakada, e dziaanie czowieka w sferze gospodarczej jest z góry okrelone przez ustalone atrybuty – cechy, pozycje, role i scenariusze77. Tym samym
wszelkie dziaania podejmowane przez jednostki mona z powodzeniem przewidywa, co jednak na podstawie przyjtych zaoe, nie wydaje si by do koca
uprawnione. Teoria kapitau ludzkiego abstrahuje bowiem od roli relacji zachodzcych na rynku midzy podmiotami, a w szczególnoci sposobów ich uwzorowania,
usytuowania jednostki w sieci czy jej struktury78. Z powyszym zastrzeeniem
wie si problem kapitau spoecznego, który ma równie znaczenie ekonomiczne,
a nie jest brany pod uwag w teorii kapitau ludzkiego.
Istotny zarzut, jaki w literaturze jest sformuowany pod adresem koncepcji kapitau ludzkiego dotyczy znaczenia i interpretacji edukacji formalnej. Wyksztacenie zdobywane w szkole zazwyczaj uznaje si za gówne i uniwersalne
ródo pozyskiwania opisywanego zasobu. Pomijane s natomiast inne istotne
czynniki wpywajce na rozwój czowieka (np. pooenie geograficzne, zdrowotno, organizacja systemu gospodarczego), jak równie jako ksztacenia.
Tradycyjne teorie mikro i makroekonomiczne nie rónicuj wartoci takiej samej liczby nakadów edukacyjnych, niezalenie od systemu owiaty obowizujcego w danym spoeczestwie czy okrelonego podejcia do nauki. Badania
dowodz jednak, i na poziom indywidualnych zarobków, jak i na wzrost stopy
PKB znacznie silniej od liczby lat nauki oddziauje jej jako79.
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Warto poznawcz teorii naley ocenia na tle innych, konkurencyjnych
nauk. Porównujc teori kapitau ludzkiego do koncepcji formuujcych pod jej
adresem zastrzeenia, uzna trzeba i ma ona du moc wyjaniajc i jest zbudowana w sposób systematyczny i spójny. Na podstawie powyej sformuowanych
uwag mona wysnu postulat empiryczny, aby kapita ludzki, w szczególnoci na
poziomie mikro, by badany w cile okrelonym kontekcie z zaznaczeniem ogranicze takiego badania, co ma wpyw na osigane rezultaty prowadzonych analiz80.
Badania makroekonomiczne maj w tym przypadku stosunkowo odmienn specyfik. Stosowanie w nich rónorodnych zmiennych reprezentujcych kapita ludzki
nie powinno by przeszkod w prowadzonych badaniach, wymaga to jednak agregacji cech z poziomu jednostkowego na ponadjednostkowy.
1.4. Istota kapitau ludzkiego
W literaturze dotyczcej kapitau ludzkiego zarówno obejmujcej rozwaania teoretyczne jak i badania empiryczne zwracaj uwag odmiennoci w definiowaniu tego pojcia. Na ogó kapita ludzki utosamia si z poziomem wyksztacenia czy zestawem posiadanych kwalifikacji, nabywanych w trakcie dowiadczenia zawodowego. Zgodnie z definicj OECD kapita ludzki oznacza:
„wiedz, umiejtnoci, kompetencje i cechy ucielenione w czowieku uatwiajce tworzenie indywidualnego, spoecznego i gospodarczego dobrobytu”81.
Propozycj OECD mona uzna za do ogóln, poniewa nie precyzuje ona
jakiego rodzaju cechy czowieka skadaj si na jego kapita82. Dodatkowo ten
sposób okrelania kapitau ludzkiego ogranicza moliwo jego rozpatrywania
wycznie do jednej sfery – rzeczywistoci gospodarczej. Jak wynika z przytoczonych wczeniej uj kapita ludzki naley ujmowa szeroko i nie mona go
odnosi wycznie do przestrzeni rynku83. Kapita ludzki, za M. Ziókowskim,
mentowania przypadków wystpowania pozytywnej korelacji midzy nakadami na edukacj
a wzrostem gospodarczym, to nie udowodniano wystpowania zwizku przyczynowoskutkowego tych zalenoci; por. E.A. Hanushek, L. Wossmann, Education quality and economic growth, The World Bank, Washigton, D.C. 2007, s. 3-7.
80
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jest przede wszystkim w procesie powszechnej edukacji i moe by uyteczny niezalenie od
dziau gospodarki. Drugi, przeciwnie, akumulowany jest raczej w drodze uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach, w trakcie wykonywania konkretnego zawodu, dlatego trudno wykorzysta go w innych sektorach.
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naleaoby okreli jako ogó aktywów jednostki umoliwiajcych polepszenie
lub utrzymanie jej pozycji w rónych systemach, nie tylko ekonomicznym, ale
równie spoecznym, kulturowym czy politycznym. Aktywa takie pozwalaj na
realizacj rónorodnych interesów, wartoci i celów84. Dlatego w pole semantyczne pojcia kapitau ludzkiego mona wczy komponenty o charakterze
biologicznym, psychologicznym i spoecznym, takie jak85:
 genetycznie determinowane zdolnoci i cechy osobowoci,
 umiejtnoci, wiedz, cechy przekazane przez rodzin i otoczenie
w procesie wychowawczym oraz przez system edukacyjny (np. wyksztacenie),
 umiejtnoci i wiedz nabyte w trakcie pracy zawodowej (dowiadczenie zawodowe) i specjalistycznych szkole,
 stan zdrowia, energii witalnej osoby,
 umiejtnoci w wykorzystywaniu nowych technologii (kompetencje
cywilizacyjne) i kompetencje spoeczne (np.: korzystanie z ICT, znajomo jzyków obcych, zdolno do pracy w grupie, umiejtno
rozwizywania konfliktów).
Kapita ludzki ma zoony charakter i formuje si w trakcie trwania caego ycia, przy czym jego poziom jest zmienny w czasie. W kolejnych okresach
odmienne s zarówno czynniki, które determinuj waciwoci kapitau ludzkiego, inna te jest ich ocena. Przykadowo zakada si, i w okresie wczesnego
dziecistwa i modoci czowieka znaczc rol w tworzeniu kapitau ludzkiego
odgrywaj dziedziczone cechy biologiczne, kapita kulturowy86 czy wiedza
i umiejtnoci pozyskiwane w ramach systemu wczesnej edukacji i opieki.
Niezalenie od wymiaru czasowego dla ksztatowania si kapitau ludzkiego wane pozostan np. elementy strukturalne (relacje spoeczne, kapita spoeczny) i instytucjonalne (ksztat polityk publicznych, jako funkcjonowania
systemu szkolnictwa czy ochrony zdrowia).
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dodatkowego: migracji jednostek i rodzin w celu poprawy sytuacji ekonomicznej).
86
Kapita kulturowy po czci moe by komponentem kapitau ludzkiego, jednoczenie pozostajc bytem odrbnym, niezalenym, zewntrznym od czowieka.
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Istotne s równie wzajemne zwizki pomidzy poszczególnymi rodzajami kapitaów. Kapita ludzki moe ulega konwersji w kapitay innego rodzaju:
spoeczny (strukturalny), materialny (np. finansowy, fizyczny)87, intelektualny
(na poziomie organizacyjnym) i kulturowy. Kapita ludzki naley odróni od
kapitau intelektualnego, kapitau spoecznego i kulturowego. Kapita intelektualny kojarzy si na ogó ze sfer organizacji gospodarczych, bdcych domen
bada nauk o zarzdzaniu88. Sama koncepcja pojawia si w latach 70. XX wieku. na skutek odkrycia znaczenia niematerialnych aktywów firm dla wartoci
przedsibiorstw89. Najogólniej kapita intelektualny oznacza wiedz, dowiadczenie, technologie, relacje posiadane przez organizacje, dajce im przewag
konkurencyjn (oddaje on rónic midzy cakowit wartoci finansow przedsibiorstwa a jego wartoci ksigow)90. W tym kontekcie kapita ludzki moe
przyczynia si do tworzenia kapitau intelektualnego organizacji. Z drugiej strony
kapita intelektualny wpywa na kapita ludzki jednostki, która pozyskuje dziki
organizacji specyficzn wiedz i umiejtnoci. Wymienione rodzaje kapitaów
z kolei oddziauj wraz z cechami dziedziczonymi na poziom kapitau ludzkiego.
Jeeli chodzi o kapita kulturowy91, to na ogó podkrela si jego nierównomiern alokacj oraz znaczenie podlegajce na konwersji w kapita ekonomiczny. Zrónicowana dystrybucja kapitau kulturowego ma podoe spoeczne.
Rozwój zdolnoci i umiejtnoci poszczególnych jednostek w duej mierze warunkowane s ich pochodzeniem spoecznym. W trakcie wychowania rodzice
przekazuj swoim dzieciom okrelone cechy genetyczne i kulturowe, które pozostaj we wzajemnym oddziaywaniu i przekadaj si na okrelone szanse
ekonomiczne. Opisywana forma kapitau akumulowana jest wic przez dugi
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czas i cechuje go tendencja do reprodukcji (przekazywanie go kolejnemu pokoleniu). Dlatego dzieci z rónych rodzin bardzo wczenie, u progu kariery edukacyjnej, dysponuj zrónicowanymi szansami na osignicie sukcesu. Dzieje si
tak nie tylko ze wzgldu na wyposaenie w transferowane zasoby materialne
uatwiajce drog yciow, ale równie poprzez wyksztacenie trwaych dyspozycji dziaania, przymiotów osobowoci, a wic czynników majcych charakter
niematerialny.
Bezporednie oddziaywanie zachodzi równie pomidzy kapitaem ludzkim i spoecznym. W rozumieniu R. Putnama92 i F. Fukuyamy93 kapita spoeczny odnosi si do wzajemnych relacji spoecznych i zaufania jednostek, które
dziki temu mog osiga wicej korzyci w wymiarze spoecznym, jak i gospodarczym. Szczególna rol w budowaniu tych relacji odgrywa poziom jednostkowego kapitau spoecznego, który opiera si na korzyciach jednostki
z dziaalnoci w ramach sieci powiza midzyludzkich94. Kapita spoeczny
moe by wan determinant kapitau ludzkiego, poniewa pewne jego rodzaje
uatwiaj dziaania produkcyjne jednostkom. cieka kariery edukacyjnej osoby
ksztaccej si warunkowana jest wystpowaniem kapitau spoecznego w jej
najbliszym otoczeniu95. Jednoczenie wysoki poziom kapitau ludzkiego moe
przekada si na tworzenie kapitau spoecznego.
Kapita spoeczny naley uwaa za komplementarny do kapitau ludzkiego, poniewa oprócz znaczenia cech jednostek (np. ich wiedzy, umiejtnoci)
oraz zasobów kapitau ludzkiego w organizacji, jednym z coraz waniejszych
determinant rozwoju staje si ograniczenie asymetrii w dostpie do informacji
(wiedzy), jej wymiana oraz wspólne przetwarzanie96. Budowanie sieci wspópracy na rzecz wymiany pomysów oraz upowszechniania wyników swojej pracy stao si podstaw zwikszenia korzyci zarówno dla jednostki, jak i grup
spoecznych (organizacji). Coraz wiksz rol odgrywa tu zaufanie, wspópraca
92
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oraz zaangaowanie w kierunku osignicia wspólnych celów97. Ma to znaczenie
zarówno dla rozwoju przedsibiorstw, jak i spoecznoci. Budowanie sieci wzajemnych relacji, w oparciu o pogldy, wartoci i normy najbardziej przekada si na
sukces jednostki i grupy spoecznej w wymiarze lokalnym. Podkrela si przy tym
znaczenie samorzdów lokalnych w tworzeniu sieci powiza z czonkami spoecznoci, organizacjami pozarzdowymi i przedstawicielami ycia gospodarczego
celem decentralizacji procesu planowania i realizacji polityki rozwoju98.
Dla spoecznoci lokalnych, w których relacje midzyludzkie oparte s na
zaufaniu, umoliwiaj one, oprócz wymiany wiedzy i informacji, czerpanie korzyci z obopólnej wymiany towarów i usug w formie barteru, z pominiciem
sformalizowanych umów i okrelonych terminów spaty zobowizania. Spoecznociom takim przypisuje si równie du innowacyjno oraz zdolno do
dostosowania si do zmieniajcych si uwarunkowa rozwoju poprzez wspóprac ograniczajc koszty i ryzyko podejmowanych dziaa oraz moliwo
wspólnej pracy na rzecz rozwizywania problemów. Okrela si to mianem inteligencji zbiorowej (ang. collective intelligence), czyli zdolnoci danej spoecznoci do uczenia si i adaptacji do zmian w otoczeniu99.
Wyrónione komponenty kapitau ludzkiego na poziomie mikro – czowieka, przekadaj si na poziom makro – region, kraj. Na kady ze skadników
kapitau ludzkiego oddziauj okrelone rodzaje dziaa podejmowanych z perspektywy jednostki oraz ksztat instytucji i polityk publicznych. W pocztkowych etapach ycia jednostki, niezwykle wan rol w ksztatowaniu kapitau
ludzkiego odgrywaj instytucje wczesnej edukacji i opieki nad dziemi (obki
i przedszkola)100 oraz instytucje szkolnictwa publicznego. Ksztatuj one nie tylko now wiedz i umiejtnoci, ale take przyczyniaj si do wytworzenia
u dzieci wielu kompetencji spoecznych. Ich znaczenie jest take istotne w niwe-
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lowaniu zrónicowa midzy jednostkami, wynikajcych z wpywu procesu
dziedziczenia i transmisji kapitau kulturowego.
Rozwój kapitau ludzkiego rozpoczyna si u dzieci na dugo przed rozpoczciem nauki w szkole. Ju od pierwszych tygodni ycia czowiek niezwykle
dynamicznie uczy si i nabywa nowe umiejtnoci, ze wzgldu na tkwicy
w nim potencja. Na tym etapie ycia dziecko ksztatuje postawy wobec spoeczestwa (np.: wspópraca z innymi, poziom autonomii) i nabywa wiele umiejtnoci (np.: kreatywno, twórcze rozwizywanie problemów)101. Wskazuje
si, i wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem jest dobrem publicznym, które
dostarcza równie korzyci zewntrznych, takich jak: wysoka zdrowotno,
spójno spoeczna, zwikszenie aktywnoci zawodowej kobiet, wzrost dochodów budetowych, oszczdnoci w wydatkach na polityk spoeczn. Dzieciom,
w szczególnoci wychowujcym si w rodzinach naraonych na problemy finansowe, wspomniane usugi przynajmniej po czci niweluj szanse rozwojowe i przyczyniaj si do osignicia relatywnie lepszych wyników na wyszych
poziomach edukacji102. Brak moliwoci pó niejszej kompensacji ogranicze
w rozwoju czowieka zaistniaych we wczesnym dziecistwie powoduje, e
w wikszoci rozwinitych gospodarczo krajach opieka nad dziemi i ich edukacja s objte interwencj rzdu103.
Wspóczenie mamy do czynienia z gwatownym wzrostem popularnoci
ksztacenia na coraz wyszym poziomie edukacji. Jest to zwizane zarówno
z procesem adaptacji pracowników do rosncych wymaga rynku, na którym
oczekuje si wysokowykwalifikowanej siy roboczej, jak i z przemianami strukturalnymi w gospodarce, polegajcymi na wzrocie znaczenia sektora usug. Poziom wyksztacenia jest elementem najczciej kojarzonym z kapitaem ludzkim. Wie si to prawdopodobnie z empirycznie udokumentowan prawidowoci zaobserwowan we wszystkich krajach, i ukoczenie szkoy redniej,
a zwaszcza studiów, przekada si na osiganie wyszych zarobków ni na innych poziomach edukacji104. Stwarza to przesanki do poszukiwania optymalnego systemu edukacji oraz okrelenia celów jakim ma on suy. W krajach rozwinitych gospodarczo edukacja do momentu osignicia penoletnioci staje si
prawie powszechna, a udzia grup osób z wyszym wyksztaceniem w wikszoci z tych spoeczestw powiksza si. Jednoczenie okazuje si, e poda
miejsc pracy wymagajcych wysokich kwalifikacji jest ograniczona. Dlatego
coraz czciej wystpuje zjawisko podejmowania pracy poniej poziomu przy101
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gotowania edukacyjnego (tzw. uderemployment)105. Towarzyszy temu spadek
prestiu wyksztacenia, a tym samym zmniejsza si jego oddziaywanie na poziom zarobków.
Ze wzgldu na malejce znaczenie poziomu wyksztacenia formalnego
oraz postpujc specjalizacj zawodow, we wspóczesnych spoeczestwach
niezbdne wydaje si nieustanne weryfikowanie i uzupenianie posiadanej wiedzy i umiejtnoci. Taka strategia nie tylko warunkuje otrzymywanie dochodu
na satysfakcjonujcym poziomie, ale take stanowi zabezpieczenie przed utrat
pracy i marginalizacj spoeczn. Obecnie wraz z upowszechnianiem si ksztacenia na coraz wyszym poziomie oraz wzrostem dostpnoci do instytucji edukacyjnych, uwaa si e ksztacenie ustawiczne oraz zdobywanie dowiadczenia
w miejscu pracy staje si stosunkowo waniejszym czynnikiem w kreowaniu
produktywnoci pracowników, a co za tym idzie ich wynagrodze106. Na rynku
pracy mona zauway wystpowanie szeregu systemowych oraz kulturowych
barier ograniczajcych dostateczny poziom uczestnictwa w ksztaceniu ustawicznym. Wydaje si, e podstawowy problem tkwi w niedostatecznej chci
czci aktywnych zawodowo do uczestnictwa w rozmaitych szkoleniach, warsztatach czy kursach, na co wpywa nie tylko brak rodków finansowych na takie
dziaania, ale take brak przekonania o skutecznoci tego typu aktywnoci i odpowiedniej oferty ksztacenia.
Przemiany zachodzce we wspóczesnym wiecie charakteryzuj si dynamicznym postpem technologicznym oraz tworzeniem nowego typu nawizywania kontaktów midzy lud mi. W tym kontekcie za jedno z najwaniejszych osigni cywilizacyjnych uwaane s techniki cyfrowe i narzdzia komunikacji elektronicznej. Istotny jest tu jednak fakt wzajemnego oddziaywania
czynnika infrastrukturalnego i kapitau ludzkiego. Rozwój i efektywne wykorzystanie ICT, jak równie wytworzenie si pozytywnych efektów zewntrznych
usieciowienia, wymaga odpowiedniego przygotowania ich uytkowników107.
Z drugiej strony wyposaone w okrelone kompetencje jednostki powinny mie
dostp do tej infrastruktury, tak aby mogy korzysta z szans, jakie oferuje. Podkrela si, i problemem znaczcej czci populacji jest wykluczenie z moliwoci uytkowania nowych technologii (digital exclusion)108. Jest to szczególnie
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istotne zagadnienie w kontekcie niekorzystnego pooenia mieszkaców wsi.
Podkrela si, i ICT zmniejszaj lub likwiduj obiektywne ograniczenia rozwojowe zwizane z dystansem przestrzennym i czasowym109. Dziki wykorzystywaniu
nowych technologii mieszkacy obszarów wiejskich wyposaeni w okrelon wiedz i kompetencje mog poprawi swoje pooenie ekonomiczne, a take przyczynia si do rozwoju spoeczno-gospodarczego zamieszkiwanych regionów.
Rysunek 1.3. Kapita ludzki a wybrane rodzaje procesów konwersji kapitaów

ródo: opracowanie wasne.

Istotny wpyw na jako kapitau ludzkiego ma stan zdrowia. Zdrowie
traktowane jest jako dobro o niejednorodnym charakterze, jako dobro konsumpcyjne i jako dobro kapitaowe. W tym pierwszym wypadku zwiksza ono
uyteczno czowieka, poniewa ludzie czerpi satysfakcj z bycia zdrowym.
Jego aspekt kapitaowy dotyczy zwikszenia moliwoci podejmowania dziaa
na rynku i poza nim (np. relatywnie wiksza liczba dni spdzona w pracy).
Zdrowie jest dobrem zarówno wytwarzanym, jak i pozyskiwanym przez czowieka. Kady posiada pewien pocztkowy zasób zdrowia, który ulega z czasem
deprecjacji. Podobnie jak wiedza zdobyta w drodze ksztacenia, zasób zdrowia
jest czci jednostki. Poniesione wydatki na usugi zdrowotne mog skutkowa osiganiem w przyszoci wymiernych korzyci poprzez ograniczanie wy-
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stpowania chorób110. Niezalenie od tego, na poziomie makro, nie dowiedziono
jednoznacznie, e wzrost wydatków publicznych na system opieki zdrowotnej
przyczynia si do poprawy zdrowotnoci populacji111.
1.5. Kapita spoeczny w relacji do kapitau ludzkiego
Koncepcja kapitau spoecznego rozwina si w wyniku refleksji nad rol
czynników spoecznych warunkujcych sukces ludzkiego dziaania. Termin ten
podkrela interakcj i nierozczno pomidzy ekonomicznymi i spoecznymi
aspektami funkcjonowania jednostki i struktur spoecznych. Tworzy to potrzeb
uwzgldnienia w teorii ekonomii pozamaterialnych czynników rozwoju spoeczno-gospodarczego. Geneza bada nad tym zjawiskiem siga pocztków XX
wieku, natomiast rozkwit tej dziedziny wiedzy mia miejsce kilkadziesit lat
pó niej, co byo zwizane z zainteresowaniem socjologów spoecznymi czynnikami oddziaujcymi na dobrobyt spoecznoci i jej czonków. Miay one na celu wyjanienie rónic w efektach gospodarowania w rónych zbiorowociach
dysponujcych podobnymi warunkami i zasobami materialnymi.
Postp w badaniach nad zalenociami spoeczno-gospodarczymi uwzgldniajcymi czynniki pozaekonomiczne uwidoczni si w rozwoju ekonomii instytucjonalnej (szczególnie nowej ekonomii instytucjonalnej), która krytycznie odnosia
si do zawonego ujcia zjawisk ekonomicznych reprezentowanego przez kierunek neoklasyczny. W ramach nowego nurtu pojcie instytucji okrelono, jako
„prawne, administracyjne i zwyczajowe regulacje powtarzajcych si ludzkich
interakcji”112. Przyjta definicja obejmowaa zarówno formalny aspekt funkcjonowania instytucji (normy prawne), jak i nieformalny (oparty na uksztatowanych w spoeczestwie normach). Koncepcja kapitau spoecznego skupia si na
nieformalnych aspektach relacji midzyludzkich i odnosi si do regu ycia spoeczno-gospodarczego opartych na wartociach, zaufaniu i ludzkich interakcjach. Jej charakter mona przyrówna do teorii rolnictwa zrównowaonego,
gdy obydwie wymagaj uwzgldnienia w ekonomii wartociowania spoecznego
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zjawisk113. O ile w drugim przypadku wartociowanie to odnosi si do wyceny
zasobów przyrody, tak w koncepcji kapitau spoecznego do okrelenia relacji
midzy zaufaniem, sieciami powiza i obszarami wspópracy a rozwojem spoeczno-ekonomicznym. W obydwu przypadkach okrelenie wagi cech niematerialnych jest trudne, a jednoczenie niezbdne dla zapewnienia zrównowaonego rozwoju, jako podstawy przyszego funkcjonowania spoeczestwa
i gospodarki114. W takim rozumieniu rolnictwo zrównowaone odpowiada na
niesprawnoci rynku w zakresie poziomu (intensywnoci) korzystania ze rodowiska oraz tworzenia dóbr publicznych115, natomiast kapita spoeczny oddziauje na prawidowy (zrównowaony) proces tworzenia kapitau ekonomicznego116.
Normy i wartoci oraz zaufanie umoliwiaj ograniczenie kosztów transakcyjnych, ponadto wpywaj na ograniczenie biurokracji i kontroli administracji
pastwowej oraz wpywaj na ksztatowanie polityki rozwoju poprzez wspóprac obywateli z twórcami polityki117.
Podejcia do kapitau spoecznego, jak i metod jego pomiaru róni si
w zalenoci od definicji, poziomu analizy oraz zestawu zmiennych wykorzy113
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stywanych w analizie. Jednake mona uzna, e zarówno w wymiarze narodowym, jak i lokalnym istot kapitau spoecznego jest wykorzystanie potrzeby
jednostki do budowania wizi midzyludzkich, zaufania i kolektywnego dziaania w imi wspólnego celu do osignicia korzyci zarówno dla jednostki, jak
i struktury w jakiej dziaa.
W badaniach nad znaczeniem kapitau spoecznego w zjawiskach spoeczno-gospodarczych kluczowe znaczenie ma definicja tego pojcia, poniewa
determinuje ona zarówno poziom agregacji, jak i dobór zestawu cech do analizy.
Mona rozróni trzy zasadnicze poziomy analizy kapitau spoecznego118.
Pierwszym z nich jest aspekt jednostkowy, odnoszcy si do cech i zasobów czowieka, o zindywidualizowanym charakterze, które wpywaj na tworzenie wasnych wpywów, powiza i znajomoci o charakterze mikrospoecznym. Tak sie tworzy rodzina, znajomi, przyjaciele. Oprócz osób zwizanych
relacjami towarzysko-rodzinnymi w skad tej grupy wchodz jednostki dce
do budowy nowej sformalizowanej grupy oraz dalszej aktywnoci w jej ramach.
Jako przykad mona tu wskaza przynaleno do grupy absolwentów prestiowego kierunku renomowanej uczelni, czonkostwo w stowarzyszeniach, klubach itp. Zalki kapitau spoecznego tworz równie sabe wizi spoeczne,
budowane w oparciu o sporadyczne kontakty w ramach niewielkiej spoecznoci
(zazwyczaj mieszkaców najbliszego otoczenia). Przypadkowo i brak wspólnego celu w tych relacjach nie pozwala na stworzenie silnej wizi, natomiast
powtarzalno kontaktu, jeeli wie si on z pozytywn interakcj, wpywa na
formowanie si wizi pomidzy jednostkami. O ile kontakty z przyjaciómi, rodzin, znajomymi oraz wspóczonkami zoonych struktur spoecznych stanowi trzon infrastruktury w relacjach midzyludzkich, a ich rozlego i gboko warunkuje uzyskanie korzyci, to formowanie sabych wizi wpywa
przede wszystkim na popraw jakoci ycia jednostki (samopoczucie wynikajce z pozytywnych relacji z otoczeniem) oraz swoisty zalek wizi, któr jednostka moe atwiej rozwin w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
W kapitale spoecznym wyróni mona take aspekt grupowo-warstwowy119, który odnosi si do kapitau spoecznego wewntrz okrelonej
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grupy lub warstwy spoecznej. W tym ujciu sie relacji (jako wyznacznik kapitau spoecznego) jest charakterystyczna dla okrelonej zbiorowoci, a o udziale
jednostki w tworzeniu tego kapitau decyduje przynaleno do danej grupy.
W takim ujciu kapita spoeczny jest atrybutem pewnej zbiorowoci spoecznej,
któr czy np. skad etniczno-kulturowy lub okrelona pozycja. Kapita spoeczny jest tu konsekwencj wyodrbnienia si i integracji osób z okrelonymi
waciwociami, które hermetyzuj utworzon w ten sposób grup czerpic korzyci na zasadzie wykluczenia osób nie bdcych jej czonkami. Tak utworzony kapita moe by ródem nierównoci spoecznych, jeeli ograniczenia dostpu do jego zasobu (jako wizi wewntrz grupy) wi si z zajmowan pozycj w strukturze spoecznej. Jak podkrela F. Fukuyama120, kapita spoeczny
moe mie swój negatywny wymiar, w którym kooperacja ma pozytywne skutki
dla czonków danej zbiorowoci, natomiast negatywne dla osób niezwizanych
z grup. Za przykad mona tu wskaza niektóre elementy dziaalnoci organizacji branowych, które mog wpywa na obsad kluczowych stanowisk publicznych przez wasnych czonków celem przysporzenia sobie korzyci kosztem innych grup i jednostek. Jest to zjawisko wykluczenia, czyli ograniczenia
dostpu dóbr oraz przywilejów dla osób spoza grupy. A. Portes wród negatywnych przykadów kapitau spoecznego wskazuje równie na zwizki przestpcze, nepotyzm, czy te zamknite struktury mniejszoci etnicznych121. Silne
wizi grupowe mog ogranicza rozwój czy te swobod dziaania jednostek
poprzez due wymagania wiadcze na rzecz zbiorowoci w zamian za uczestnictwo w dobrach i przywilejach. Moe czy si to z dziaaniami majcymi na
celu ograniczanie aspiracji spoecznych jednostki i moliwoci awansu do warstwy o wyszym statusie.
Kapita spoeczny mona równie postrzega w aspekcie zbiorowym,
obejmujcym spoeczestwo i charakter relacji pomidzy jego czonkami.
W tym ujciu kapita spoeczny ma wymiar ponadjednostkowy i oparty jest na
spoecznych ramach interakcji midzyludzkich. Ramy te obejmuj normy i wartoci, zasady ycia spoecznego, a take stosunki prawne i polityka pastwa,
które uatwiaj wspóprac, wymian i komunikacj. Poziom tego kapitau oddziauje na rozwój poprzez dostarczanie wzorców wspódziaania w spoeczestwie i ochron dziaa uatwiajcych podejmowanie wspópracy. Przyczynia si
to do zwikszonego poziomu zaufania do innych ludzi i do pastwa, ogranicza koszty wynikajce z ryzyka, a take dynamizuje proces wymiany pozy120
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tywnych wzorców midzy rónymi sferami ycia spoecznego i tym samym
wywouje efekt synergii122.
Kapita spoeczny jednostki ksztatowany jest przez otoczenie, jakie na
niego oddziaywao oraz jego indywidualne cechy i pogldy rzutujc m.in. na
jako i rozlego relacji z innymi osobami, uczestnictwo w grupach formalnych
i nieformalnych. J. Coleman w kontekcie koncepcji kapitau spoecznego podkrela wpyw otoczenia na czowieka w jego wczesnych latach ycia, a nastpnie
jego relacje z otoczeniem, wynikajce z cech osobowoci123. Kapita spoeczny
cile powizany jest z pojciem habitusu, jako systemu percepcji, schematów
myli, norm i dziaa, które wynikaj ze wiadomie i podwiadomie nabytych
i uksztatowanych systemów wartoci, norm spoecznych, pogldów i cech.
Kapita spoeczny oparty jest na sieciach wpywu, relacjach midzyludzkich oraz poparciu w ramach powstaej grupy. W tym ujciu postrzegany
jest on jako indywidualne inwestycje w sieci zwizków spoecznych. Takie
podejcie zakada powizanie atrybutów jednostki, które s waciwe dla kapitau ludzkiego (jak proces edukacji, nabywania umiejtnoci) z procesem jej
dziaalnoci i interakcji w grupie spoecznej (np. organizacji), dziki czemu
zyskuje moliwo wymiany dowiadcze, pogbienia wiedzy oraz wykorzystania wspólnych dziaa do osignicia okrelonych celów. W ramach sieci
wzajemnych relacji jednostka uzyskuje take wsparcie w postaci uznania czy
wiarygodnoci czerpic z dowiadczenia spoecznego. W ten sposób uzyskuje
ona szeroko rozumiany kredyt wynikajcy bd to z uwiarygodnienia jej przez
autorytet/dowiadczenie innych uczestników oraz atrybuty caej grupy, które
przypisuje si jej czonkom124. Indywidualny wymiar analizy zasobów kapitau
spoecznego jest komplementarny dla metodologii bada zasobów kapitau
ludzkiego. Atrybuty jednostki, charakteryzujce obydwa typy kapitau, przekadaj si na efektywno funkcjonowania podmiotów na rynku (oraz w szerszym ujciu: wpyw na instytucjonalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego). Z jednej strony wiedza i umiejtnoci jednostki oraz zdolno do przetwarzania i wykorzystania informacji przekadaj si na wyniki gospodarowania,
z drugiej za zdolno jednostki do tworzenia ukadów sieciowych przyczynia
si do upowszechnienia wiedzy, jej wymiany i pomnaania. Koncepcja kapitau ludzkiego odnosi si do poziomu edukacji, cech osobowoci, nabytej wiedzy, kompetencji cywilizacyjnych, a take stanu zdrowia jednostki, natomiast
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kapita spoeczny odnosi si do procesu wykorzystania tych cech w ramach
tworzenia grup spoecznych celem realizacji wspólnie okrelonego celu.
1.6. Kapita ludzki na wsi i w rolnictwie
Zagadnienie kapitau ludzkiego na wsi naley rozpatrywa w powizaniu
ze specyfik tego rodowiska i kierunkami jego przemian. Za atrybuty obszarów
wiejskich powszechnie uznaje si wyróniki przestrzenno-demograficzne, podkrelajce odrbno terytorialn miejsca i zbiorowoci je zamieszkujcej; spoeczne, które akcentuj wymiar specyfiki funkcjonowania tamtejszej wspólnoty,
odzwierciedlany m.in. w warunkach ycia, relacjach interpersonalnych, instytucjach; kulturowe, dotyczce norm, wartoci, tradycji, oryginalnego dorobku
niematerialnego i materialnego oraz ekonomiczne, gdzie akcentuje si istotno
rolnictwa dla lokalnej gospodarki, specyfik pracy w tym sektorze oraz odmienn od miejskiej organizacj rynków125. Waloryzacja powyszych tradycyjnych
waciwoci wsi w aspekcie ekonomicznym wraz z faktem, i obszary wokó
nich stanowi przestrze rozmieszczenia i produkcji wielu dóbr rodowiskowych powoduj, e coraz czciej akcentuje si szanse rozwojowe wspomnianych terenów jako miejsce o duej atrakcyjnoci osadniczej126. Dominuje jednak
tradycyjne ujcie rozpatrujce podzia na miasta i wsie przez pryzmat uprzywilejowanego pooenia ekonomicznego tych pierwszych. Ma to swoje obiektywne odzwierciedlenie w badaniach porównawczych poziomu rozwoju gospodarczego ze wzgldu na miejsce zamieszkania, mierzonego wska nikiem PKB
per capita czy dostpnoci do infrastruktury technicznej i usug publicznych127.
Relatywnie niszy poziom rozwoju gospodarczego wsi jest pochodn wielu czynników, w tym m.in.: niskiej gstoci zaludnienia, maego nasycenia w rónego
rodzaju rynki, znaczcego dystansu do nich, jak równie ograniczonej dostpnoci do informacji, pracy i innych cennych zasobów128. Niekorzystne warunki lokalizacyjne, jak równie towarzyszce im procesy ekonomiczne ukierunkowane
na utrzymanie i zwikszanie efektywnoci, przekadaj si na koncentrowanie si
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rozwoju gospodarczego w tzw. biegunach wzrostu, oddziaujcego w rónoraki
sposób na obszary peryferyjne, w tym na wie w szczególnoci129.
Wpyw orodków miejskich powoduje nie tylko rónicowanie si struktury zawodowej wiejskiej populacji, rozpowszechnianie si odmiennego stylu ycia czy ksztatu sieci osadniczej, ale take przeobraenia struktury demograficznej. Ten ostatni proces moe mie na ogó dwukierunkowy charakter. Na skutek
migracji mieszkaców wsi do orodków miejskich moe zosta zachwiana równowaga ludnociowa, objawiajca si procesami starzenia si spoecznoci (stosunkowo wysokie udziay osób w wieku poprodukcyjnym czy produkcyjnym
niemobilnym) czy przewag jednej z pci, co moe prowadzi do zjawisk depopulacyjnych i marginalizacji wsi (rysunek 1.4). W konsekwencji oznacza to
zmiany w wielu wymiarach, w tym m.in. deprecjacj wartoci kapitau ludzkiego. Moliwa jest take sytuacja zarówno zachowania równowagi demograficznej (braku zmian), jak i uksztatowaniu si sytuacji towarzyszcej ruchom ludnoci skierowanym z miast do wsi. Jednak ten ostatni przypadek jest stosunkowo rzadziej spotykany i dotyczy na ogó wsi usytuowanych w pobliu miast130.
W efekcie opisanych powyej procesów ekonomicznych oraz powizanych
z nimi zjawisk spoeczno-demograficznych na przewaajcej czci obszarów
wiejskich utrzymuj si niekorzystne warunki rozwoju kapitau ludzkiego w stosunku do terenów miejskich (w tym np. saba dostpno do placówek wiadczcych usugi przyczyniajce si do poprawy kapitau ludzkiego)131, co przekada si na terytorialne zrónicowanie jego poziomu132.
Przemiany na obszarach wiejskich powoduj, e spoecznoci wiejskie
w coraz wikszym stopniu upodabniaj styl ycia i konsumpcji do miejskiego,
co rodzi zmian oczekiwa co do infrastruktury usugowo-handlowej na wsi, ale
równie wobec przestrzeni publicznej i oferty spoeczno-kulturalnej. Organizacja ycia na poziomie lokalnym z jednej strony wymusza (z powodu braku instytucjonalnych rozwiza), z drugiej stymuluje (z uwagi na wizy spoeczne na
maym obszarze) aktywno w kierunku podejmowania dziaa na rzecz wyko129
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rzystania istniejcych zasobów do poprawy jakoci ycia. Obok inwestycji
w kapita ludzki na znaczeniu zyskuje aktywizacja i wczanie si spoecznoci
lokalnych w proces planowania i realizacji strategii lokalnego rozwoju. Ma to na
celu wykorzystanie indywidualnych zasobów wiedzy i umiejtnoci do okrelania potrzeb oraz barier koniecznych do pokonania przy zwikszaniu tempa rozwoju obszarów wiejskich.
Rysunek 1.4. Mechanizm zanikania wiejskich regionów

ródo: OECD, The new rural paradigm: policies and governance, OECD Publishing, Pary
2006, s. 32.

Obserwuje si odejcie od tradycyjnej koncepcji zhierarchizowanej struktury samorzdu lokalnego (ang. local government) na rzecz koncepcji procesu
lokalnego rzdzenia (ang. local governance), która zakada zaangaowanie wielu instytucji w proces rzdzenia, fragmentacj struktury administracji lokalnej,
wzrost znaczenia poziomych sieci podmiotów wspópracujcych na danym terenie (organizacje spoeczne i przedstawiciele sektora prywatnego jako partner
jednostek samorzdowych) oraz wspóprac regionaln i midzynarodow133.
Proces rzdzenia zakada indywidualn i zbiorow odpowiedzialno za
zamieszkiwan przestrze. Rozpowszechnieniu takiego pojmowania sprawowania wadzy sprzyja bdzie w pierwszym rzdzie napyw wyksztaconej ludnoci
z obszarów miejskich, dla których szczególnie wane bdzie zachowanie wysokich walorów osiedleczych wsi, a co za tym idzie dziedzictwa kulturowego
oraz walorów krajobrazowych na wsi134.
133

O. Bukve, The governance field – a conceptual tool for regional studies, artyku na konferencj: The RSA International Conference, Prague May 27-29, 2008, s. 2-3.
134
Zob. R. Kamiski, Aktywno spoecznoci wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarz dowych, IRWiR PAN, Warszawa 2008, s. 22.
46

Mona przypuszcza, e lokalne zasady zarzdzania, które zakadaj
zwikszon partycypacj spoecznoci i organizacji lokalnych w procesie tworzenia i realizacji polityki samorzdu, zostan rozpowszechnione równie na
obszarach wiejskich pooonych peryferyjnie wzgldem miast. W tym drugim
przypadku du rol odgrywa bdzie wielofunkcyjno rolnictwa oraz rozwój
duych wsi i maych miast, jako centrów lokalnego rozwoju spoeczno-ekonomicznego. Wobec rosncego znaczenia pozarolniczej funkcji wsi zmienia si bd równie oczekiwania stawiane przed sektorem rolnym i obok roli
ekonomicznej na znaczeniu zyskiwa zacznie jego funkcja przestrzenna: krajobrazowa i rodowiskowa135. Wpywa to na zmian priorytetów w rozwoju obszarów wiejskich; przestaj one dotyczy wycznie wzrostu konkurencyjnoci
sektora rolnego poprzez optymalizacj wykorzystania czynników wytwórczych136, ale obejmuj równie dziaania na rzecz rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych i poprawy bytu spoecznoci lokalnych137. Realizacja
tego celu wie si z dywersyfikacj aktywnoci ekonomicznej ludnoci rolniczej co przyczynia si do wzrostu dochodów138. Obszary wiejskie zyskuj nowe,
pozarolnicze funkcje, które odpowiadaj zmieniajcym si wzorcom konsumpcji. Naley przypuszcza, e zasoby kapitau ludzkiego i spoecznego bd miay coraz wiksze znaczenie przy wyznaczaniu strategii przeksztace obszarów
wiejskich. Naley bra pod uwag, e niezmiennie w obliczu zmieniajcych si
funkcji wsi i wzorów konsumpcji w spoeczestwie dua cz populacji wielu
krajów zamieszkuje obszary wiejskie i znajduje tam zatrudnienie139. Tradycyjnym i nadal istotnym z punktu widzenia aktywnoci ekonomicznej dla tej ludnoci pozostaje sektor rolniczy. Bariery natury instytucjonalnej, lokalizacyjnej,
135
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ekonomicznej i infrastrukturalnej czsto utrudniaj rozwój kapitau ludzkiego na
obszarach wiejskich. Nie zmienia to faktu, i podobnie jak w innych dziaach
gospodarki równie w rolnictwie wzrostowi produkcyjnoci, intensywnoci oraz
powiza pionowych i poziomych towarzyszy wzrost znaczenia tego czynnika.
Kapita ludzki sta si istotny dla polepszenia wyników gospodarowania
szczególnie w aspekcie odpowiedniego zarzdzania i organizacji pozostaych
czynników produkcji, tj. ziemi i kapitau140. W modelowym ujciu mikroekonomicznym producent rolny (rolnik), czyli osoba zarzdzajca gospodarstwem
rolnym dy do maksymalizacji swojej funkcji celu, tj. osignicia dochodu na
satysfakcjonujcym poziomie. Realizacja tego zadania uwarunkowana jest podjciem szeregu decyzji w nastpujcych obszarach: rodzaju i wielkoci produkcji, alokacji zasobów i nakadów (rodków finansowych, czasu pracy, umiejtnoci) oraz niepewnoci i ryzyka (przyrodniczy i sezonowy charakter produkcji
rolnej)141. Podkrela si, i dla realizacji swoich zamierze produkcyjnych, rolnik w stosunkowo najwikszym stopniu moe oddziaywa tylko w jednej
z wymienionych dziedzin, a mianowicie na alokacj zasobów i nakadów,
a konkretnie w przedmiocie wydajnoci pracy. U podstaw wydajnoci pracy
ley koncentracja kapitau i odpowiednie wyposaenie techniczne gospodarstwa142. Naley zaoy, i podejmowanie optymalnych decyzji odnonie zasobów i relacji czynników wytwórczych w gospodarstwie w znacznym stopniu
uzalenione jest od kapitau ludzkiego okrelonego cechami osoby zarzdzajcej143. Niezalenie od aksjomatów mikroekonomicznego modelu analitycznego144, w rzeczywistoci populacja rolników nie jest jednorodna pod wzgldem
wiedzy i kwalifikacji, co uwzgldniajc ca zoono kwestii odmiennych warunków prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, przekada si na podejmowanie
zrónicowanych rozstrzygni dotyczcych strategii produkcyjnych, majcych
wpyw na efekty gospodarowania.
Rozpatrujc pooenie rolnika kierujcego gospodarstwem rolnym, oprócz
kwestii rodzaju i wielkoci produkcji, sposobu rozdziau nakadów i zasobów
oraz niepewnoci i ryzyka, dochodzi konieczno uwzgldnienia znaczcego
wpywu na efekty produkcji szeregu warunków egzogenicznych, w tym przede
140
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wszystkim regulacji i czynnika instytucjonalnego, infrastruktury czy dziaa innych uczestników rynku. Pod tym wzgldem sytuacja w otoczeniu gospodarstwa
rolnego staje si coraz bardziej zoona ze wzgldu na procesy narastajcej konkurencji i zmiennej koniunktury na rynkach rolnych, w tym take systematycznie
zwikszajcych si wymaga konsumenckich. Dotycz one sposobów wytwarzania produktów rolnych oraz ich jakoci. Dlatego poza potrzeb dysponowania
rozbudowan wiedz i kwalifikacjami, coraz bardziej istotny w dziaalnoci rolniczej staje si dostp do aktualnych informacji oraz umiejtno jej odpowiedniego
wykorzystania145. Jednym ze sposobów pozyskiwania nowych wiadomoci
i kompetencji s szkolenia specjalistyczne.
Osignicie satysfakcjonujcych efektów ekonomicznych przez producenta rolnego uzalenione jest nie tylko od podejmowania biecych decyzji odnonie technik wytwarzania, wynikajcych z dysponowania w okrelonym czasie
zastanym poziomem zasobów, ale take procesów planowania rozwoju dziaalnoci produkcyjnej. W rolnictwie postp taki moe wynika m.in. z chci
wprowadzenia zmian i skonnoci do ryzyka146. Nowe rozwizania w gospodarstwie rolnym, przynoszce wymierne korzyci ekonomiczne, mog dotyczy
inwestycji w materia biologiczny (doskonalenie gatunków rolin i zwierzt),
techniczny (ulepszone urzdzenia i maszyny), sfery organizacyjnej (odmienna
od dotychczasowej organizacja gospodarowania i procesu pracy) oraz technologicznej (nowe techniki i sposoby postpowania)147. Ich wprowadzenie moe by
determinowane jakoci kapitau ludzkiego okrelanego cechami osoby zarzdzajcej gospodarstwem. W pracach badawczych zazwyczaj przyjmuje zaoenie, e lepiej wyksztacony rolnik jest bardziej skonny do wprowadzania zmian
i innowacji w gospodarstwie ni rolnik nie posiadajcy takich kwalifikacji.
Dzieje si tak dlatego, e stosunkowo wyszy poziom wyksztacenia czy kwalifikacji uatwia zrozumienie i ocen nowych informacji dotyczcych produktów
i procesów produkcyjnych pod ktem wasnych potrzeb i moliwoci.148
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W procesie adaptacji innowacji oraz pozyskiwaniu informacji, majcej
znaczenie ekonomiczne w rolnictwie, podobnie jak w przypadku dziaalnoci
gospodarczej w innych sektorach, du rol naley przypisa nie tylko wyksztaceniu, ale take innemu komponentowi kapitau ludzkiego tj. umiejtnoci
posugiwania si ICT i znajomoci jzyków obcych. Te waciwoci umoliwiaj dostp do szerokich zasobów informacji czy rynków oraz powoduj wytworzenie si nowych form nawizywania i utrzymywania relacji z dostawcami, odbiorcami, konkurentami i podmiotami publicznymi.
W powizaniach kapitau ludzkiego z efektami dziaalnoci rolniczej, naley uwzgldni jej rodzinny wymiar. W tym kontekcie du rol w ksztatowaniu kapitau ludzkiego rolników odgrywa kapita kulturowy. Znaczna cz
wiedzy (ogólnej i wycinkowej – uytecznej w konkretnym gospodarstwie) oraz
umiejtnoci odnonie prowadzenia gospodarstwa rolnego przekazywana jest
w ramach rodziny. Transfer tego rodzaju zwiksza kapita materialny gospodarstwa149. Jak wynika z analiz Huffmanna specyficzny dla rolnictwa kapita ludzki
(farm-specific human capital) nabywany poprzez dowiadczenie w pracy w konkretnym gospodarstwie rolnym moe mie relatywnie wiksze znaczenie w stabilnych rodowiskach spoeczno-gospdarczych. Z kolei inwestycja w edukacj
przekada si na osiganie wzgldnie lepszych rezultatów dla gospodarstwa (np.
wiksza efektywnoci techniczna) w zmiennym otoczeniu. Naley zaoy, i
warto tego rodzaju kapitau ronie równie wraz ze wzrostem dowiadczenia
w pracy rolnika.
Specyfika rodzinnej formy gospodarowania w rolnictwie powoduje, i
zasoby kapitau ludzkiego s alokowane w cztery obszary: nabywanie wiedzy
i umiejtnoci, czas wolny, produkcj rolnicz oraz prac poza rolnictwem150.
Zwizek czonków rodziny z rolnictwem jest zmienny w czasie i czsto czy si
z rónicami w wielkoci dochodu wedug alokacji jednostki kapitau ludzkiego
w produkcj rolnicz lub w prac zarobkow. Zwikszone nakady kapitau
ludzkiego w prac poza gospodarstwem dotycz sytuacji, gdy za umiejtnoci
wynagradza si wzgldnie lepiej w sektorach pozarolniczych, a technologia
w rolnictwie rozwija si wolno. Z kolei jeeli poziom zarobków w usugach czy
w przemyle nie zaley od kwalifikacji, a w rolnictwie wprowadzane s nowe
technologie wymagajce nowych umiejtnoci, nastpuje zwikszenie zaangaowania kapitau ludzkiego w produkcj rolnicz, co w konsekwencji zapobiega

149

D.N. Laband, B.F. Lentz, Occupational Inheritance in Agriculture, American Journal of
Agricultural Economics, t. 65, nr 2, AAEA 1983, s. 312.
150
W.E. Huffmann, Human capital: education and agriculture, [w:] B.L. Gardner, G.C. Rausser,
Handbook of agricultural economics, Elsevier Science, Amsterdam 1999, s. 4.
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odpywowi ludzi wyksztaconych z gospodarstwa151. Dla rodziny rolniczej
wzgldnie korzystniejsz strategi jest zwikszone inwestowanie w kapita
ludzki we wczeniejszej fazie jej funkcjonowania, co dotyczy take usug zdrowotnych, przeduajcych ycie.
Rysunek 1.5. Kapita ludzki w rolnictwie

ródo: opracowanie wasne.

Rola kapitau ludzkiego jest wic szczególnie istotna w kilku obszarach
strategicznych decyzji dotyczcych rodzinnego gospodarstwa rolnego: wyboru
miejsca pracy – rolnictwo czy sektory pozarolnicze, adaptacji nowych technologii i pozyskiwaniu informacji oraz prowadzenia produkcji rolnej. Przeprowadzone badania dowodz, e poziom kwalifikacji (liczba lat nauki oraz jako wiedzy) sprzyja wyborom podejmowania aktywnoci zawodowej w sektorach pozarolniczych152, co wynika z ogólnej prawidowoci o relatywnie
wikszej konkurencyjnoci gazi gospodarki zwizanych z usugami i przemysem. Wprowadzenie nowych technologii i pozyskanie wiedzy majcych
znaczenie dla gospodarstwa rolnego wie si ze znaczcymi kosztami (koszty
finansowe, czas) oraz duym poziomem niepewnoci. W tej sytuacji wyksztacenie staje si czynnikiem sprzyjajcym dokonaniu odpowiedniego wyboru,
zarówno co do waciwej technologii, jak i wyboru kanaów informacyjnych.
Powysz prawidowo dokumentuje szereg bada empirycznych. Udokumentoway one, e dodatkowe lata nauki na ogó przekadaj si na relatywnie
wiksz skonno rolników do wczesnej adaptacji nowych rozwiza tech-

151
152

W.E. Huffmann, op.cit. s. 5-11.
W.E. Huffmann, op.cit., s. 18.
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nicznych i technologicznych153. Kapita ludzki powinien równie oddziaywa
na wielko produkcji rolnej i jej dochodowo154.
1.7. Miejsce spoeczestwa polskiego pod wzgldem jakoci kapitau
ludzkiego na tle mieszkaców wybranych pastw europejskich
Jak wspomniano wczeniej, jednym ze sposobów pomiaru kapitau ludzkiego jest wykorzystanie metod taksonomicznych, popularnych w analizie zjawisk spoeczno-ekonomicznych. Trudno i kontrowersj, tak jak w przypadku
parametryzacji innych zjawisk, stanowi dobór zmiennych tworzcych miar
syntetyczn155. Niezalenie od tych problemów, w celu przyblionego oszacowania miejsca polskiego spoeczestwa pod wzgldem poziomu kapitau ludzkiego wród spoeczestw wybranych europejskich krajów156, przedstawiono
jedn z propozycji jego ustalenia. Wyboru zmiennych diagnostycznych dokonano na podstawie lektury literatury przedmiotu w powizaniu z zaprezentowanym
w pracy szerokim ujciem rozwoju kapitau ludzkiego (tabela 1.1). Wybrano
nastpujce zmienne reprezentujce czynniki wpywajce na poziom kapitau
ludzkiego spoeczestw w poszczególnych krajach:
x1 – suma przecitnej liczby punktów dla kraju z testu PISA w zakresie umiejt-

noci czytania oraz wiedzy i umiejtnoci matematycznych (stymulanta)157.
Uznano, i zmienna ta reprezentuje zarówno kapita kulturowy rodzin, jak i inne
cechy przekazywane w ich ramach (dziedziczone zdolnoci). Na podstawie wyników bada uznano, e wymienione elementy s ksztatowane w duej mierze
poprzez oddziaywanie rodziny i maj pewien wpyw na poziom kapitau ludzkiego spoeczestw158;
153

W.E. Huffmann, op.cit., s. 23.
Empiryczne weryfikacje tego zaoenia, zarówno na poziomie makro, jak i mikro, nie daj
jednoznacznych odpowiedzi. Zwikszenie wiedzy umoliwia pozyskanie nowych umiejtnoci i specjalizacj pracy, co przekada si na wzrost produktywnoci, jednak zasadnicze oddziaywanie na produkcj ma zmiana techniczna a nie poziom wyksztacenia; por.
W.E. Huffmann, op.cit., s. 28.
155
Florczak W., op.cit, s. 62.
156
Ze wzgldu na ograniczon dostpno danych wzito pod uwag tylko wybrane pastwa z Europy.
157
PISA (Programme for International Student Assesment) jest zestandaryzowan ocen wiedzy i umiejtnoci pitnastoletnich uczniów, nabytych przez nich w ramach powszechnego
systemu edukacji. Ocena przeprowadzana jest cyklicznie w pastwach OECD od 2000 r.
Sprawdzane s przede wszystkim umiejtnoci niezbdne do funkcjonowania w spoeczestwie i obejmuj czytanie, wiedz matematyczn i z nauk biologiczno-fizycznych; por.
http://pisa.oecd.org.
158
Badania dowodz zrónicowanego wpywu rónych czynników na poziom okrelonych
umiejtnoci dzieci. Ze wzgldu na brak odpowiednich danych, jako cechy odzwierciedlajce
154
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x 2 – odsetek czterolatków objtych zinstytucjonalizowan opiek (stymulanta).

Wska nik ten wiadczy o danym rozpowszechnieniu w danym pastwie wczesnej edukacji i opieki nad dziemi;
x3 – odsetek populacji o niskim poziomie wyksztacenia (destymulanta), odzwierciedlajca poziom wyksztacenia formalnego spoeczestwa w danym
kraju159;
x 4 – odsetek osób dorosych w wieku 25-64 lata uczestniczcych w ksztaceniu
ustawicznym (stymulanta), dowodzi o skonnoci spoeczestwa do doskonalenia swoich umiejtnoci i poszerzania wiedzy;
x5 – odsetek osób w wieku 16-74 lata z wysokim poziomem podstawowej obsugi komputera (stymulanta), reprezentujca poziom kompetencji cywilizacyjnych
danego spoeczestwa160;
x6 – dugo ycia w zdrowiu (stymulanta), wiadczca o poziomie zdrowotnoci populacji161.
W celu pomiaru poziomu kapitau ludzkiego spoeczestw wybranych
krajów wykorzystano taksonomiczn miar rozwoju ( TMR ) Hellwiga suc do
porzdkowania liniowego obiektów w oparciu o miernik syntetyczny162.
W pierwszym kroku dokonano standaryzacji wybranych zmiennych wedug formuy:

wpyw kapitau kulturowego i wpyw rodziny oraz najbliszego otoczenia, zdecydowano si
wzi pod uwag kompetencje matematyczne uczniów, jak równie zdolnoci humanistyczne
(takie jak np.: czytanie ze zrozumieniem), które s równie ksztatowane w ramach instytucji
edukacyjnych.
159
Wedug Eurostatu wska nik ten definiuje si jako odsetek osób w wieku 25-64 lata z wyksztaceniem na poziomie ISCED 2 (International Standard Classification of Education –
Midzynarodowa Klasyfikacja Poziomów Ksztacenia) lub mniejszym, obejmujcym poziomy: niepeny podstawowy, podstawowy i niszy redni.
160
Wska nik ten sporzdzany jest na podstawie odpowiedzi respondentów oceniajcych
umiejtno wykonania podstawowych zada z zakresu obsugi komputera. Do tych zada
naleay: skopiowanie lub przeniesienie pliku lub folderu, usunicie lub skopiowanie informacji w dokumencie tekstowym, uycie podstawowych formu arytmetycznych (dodawanie,
odejmowanie, dzielenie, mnoenie) w arkuszu kalkulacyjnym, czenie plików, instalowanie
nowych sprztów do komputera lub nowego oprogramowania, napisanie programu komputerowego przy uyciu specjalistycznego jzyka. Niskim poziomem umiejtnoci posugiwania
si komputerem charakteryzowali si badani umiejcy wykona dwa z szeciu zada. Wykonanie trzech lub czterech zada oznaczao redni poziom a piciu lub szeciu wysoki poziom
podstawowej obsugi komputera; por. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
161
Wska nik dugoci ycia w zdrowiu (Healthy Life Years) obrazuje w jakim zdrowiu ludzie
przeywaj swoje ycie. W rozwaanym przypadku dotyczy on kobiet.
162
K. Kukua, Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2000, s. 53, 60-63, 70-80.
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gdzie: xij – j cecha i obiektu; S i – odchylenie standardowe w populacji.
W dalszej kolejnoci stworzono wzorzec rozwoju wg nastpujcej reguy:
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Nastpnie obliczono odlego i obiektu od wzorca w oparciu o formu:
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Syntetyczny wska nik kapitau ludzkiego jest taksonomiczn miar rozwoju
( TMR ) obliczan wedug wzoru:
TMRi = 1 

gdzie: d 0

d oi
, i 1,2,..., n, oraz TMRi  >0;1@ dla i 1,2,..., n,
do

d 0  2 S 0 , przy czym d 0

1 n
¦ d 0i , S 0
ni1
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¦ (d 0i  d i ) 2
ni1

Z przeprowadzonych oblicze wynika, i w 2009 roku do spoeczestw
o najwyszym poziomie rozwoju kapitau ludzkiego naleeli Brytyjczycy,
Szwedzi i Duczycy. Syntetyczny wska nik kapitau ludzkiego wyniós dla nich
odpowiednio 0,68 i 0,65163 (rysunek 1.6). Jeeli chodzi o Wielk Brytani wysoka pozycja mieszkaców tego kraju wynikaa z ponadprzecitnego poziomu
wyksztacenia. Brytyjczycy nale do spoeczestw stosunkowo najduej uczcych si oraz o wzgldnie jednym z najwyszych udziaów zbiorowoci osób
z wyszym wyksztaceniem164. Wysoka warto wska nika kapitau ludzkiego
163

Wyniki te s zblione do rezultatów innych bada nad kapitaem ludzkim mieszkaców
europejskich pastw z wykorzystaniem metod taksonomicznych. Brytyjczycy, Szwedzi
i Duczycy znale li si tam w czoówce spoeczestw europejskich o najwyszym poziomie
kapitau ludzkiego. Na najniszych miejscach w tej klasyfikacji uplasowali si z kolei Rumunii, Bugarzy i Sowacy; por. I. Pawlas, Kapita ludzki w krajach europejskich w wietle bada taksonomicznych, [w:] Kapita ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, D. Kopyciska (red.),Wydawnictwo Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin
2009, s. 26-27.
164
H. Domaski, Spoeczestwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartoci, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 34.
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w odniesieniu do obywateli Wielkiej Brytanii wizaa si równie z ich relatywnie czstym uczestniczeniem w rónego rodzaju kursach zawodowych i szkoleniach. W 2009 r. ksztaceniem ustawicznym byo objte 20% osób w wieku
25-64 lata. Jak pokazuj badania takim rodzajem aktywnoci cechuj si zazwyczaj spoeczestwa dobrze wyksztacone.
Tabela 1.2. Zmienne diagnostyczne okrelajce poziom kapitau ludzkiego
w wybranych krajach europejskich

Kraj

suma przecitodsetek czteronej liczby
latków objpunktów
tych opiek
z testu PISA –
instytucjonaln
czytanie
(%)
i wiedza max2
tematyczna

x1
Belgia
Bugaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Wochy
otwa
Litwa
Luksemburg
Wgry
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Sowenia
Sowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania

1021,0
857,0
971,0
998,0
1010,0
1013,0
983,0
949,0
964,0
993,0
969,0
966,0
945,0
961,0
984,0
1034,0
966,0
995,0
976,0
851,0
984,0
974,0
1077,0
991,0
986,0

odsetek osób
o niskim
poziomie
wyksztacenia
(%)

x3

99,3
78,5
90,0
91,9
96,0
95,7
73,4
70,2
99,3
100,0
98,2
89,6
79,6
94,6
94,8
99,5
91,3
70,9
88,2
82,3
91,3
77,9
71,9
94,7
97,3

odsetek osób
odsetek osób
w wieku 16-74
w wieku 25-64
lata z wysokim
uczestniczpoziomem
cych w ksztapodstawowej
ceniu
obsugi
ustawicznym
komputera (%)
(w %)

x6

x5

x4
29,4
22,1
8,6
23,7
14,5
11,1
28,5
38,8
48,5
29,7
45,7
13,2
8,7
22,7
19,4
26,6
18,1
12,0
70,1
25,3
16,7
9,1
18,0
19,3
25,4

dugo
trwania ycia
w zdrowiu

6,8
1,4
6,8
31,6
7,8
10,5
6,3
3,3
10,4
5,7
6,0
5,3
4,5
13,4
2,7
17,0
13,8
4,7
6,5
1,5
14,6
2,8
22,1
22,2
20,1

18,0
7,0
19,0
31,0
28,0
28,0
22,0
13,0
28,0
30,0
23,0
17,0
27,0
42,0
27,0
40,0
29,0
14,0
27,0
9,0
28,0
21,0
33,0
21,0
29,0

63,5
65,6
62,5
60,4
57,7
59,0
65,2
60,9
61,9
63,2
61,2
55,8
60,9
65,7
58,0
59,8
60,6
62,1
55,9
61,4
61,5
52,3
58,4
69,5
66,3

ródo: opracowanie wasne na podstawie danych Eurostat 2009, OECD 2009.

W opisywanym przypadku na wysoki poziom kapitau ludzkiego wpywa
take fakt niemal cakowitego objcia czterolatków opiek instytucjonaln.
W Wielkiej Brytanii dzieci od trzech do piciu lat (tj. do momentu rozpoczcia
obowizkowej edukacji formalnej) s objte bezpatnym i powszechnym systemem edukacji i opieki przedszkolnej w niepenym wymiarze czasu165. Ponadto
165

OECD, op.cit., s. 81.
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w porównaniu do innych spoeczestw europejskich, wród Brytyjczyków zaznaczy si wysoki odsetek osób z wysokim poziomem podstawowej znajomoci obsugi komputera (29%). Relatywnie wysoki poziom kapitau ludzkiego
w tym kraju czy si take z ich stanem zdrowia. Przecitna oczekiwana dugo ycia w dobrym zdrowiu dla Brytyjek wyniosa ponad 66 lat i byo to
o 6 lat wicej ni w przypadku Dunek.
Rysunek 1.6. Ranking wybranych krajów europejskich ze wzgldu
na TMR kapitau ludzkiego
0,68

Wielka Bry tania

0,65
0,65
0,64

Szwecja
Dania
Holandia

0,61
0,56
0,53
0,52

Luksemburg
Sowenia
Finlandia
Estonia

0,52
0,51
0,49

Austria
Francja
Hiszpania

0,48
0,47
0,44
0,42

Belgia
Niemcy
Czechy
Wochy

0,40
0,39
0,38

Irlandia
Wgry
Litwa
Portugalia
Polska
otwa
Grecja
Sowacja
Bugaria
Rumunia

0,33
0,32
0,30
0,23
0,21
0,13
0,12

ródo: obliczenia wasne na podstawie danych Eurostatu i OECD.

Na przeciwlegym biegunie pod wzgldem poziomu kapitau ludzkiego
znale li si obywatele Rumuni. Warto wska nika kapitau ludzkiego dla tego
spoeczestwa wyniosa 0,12 i wynikaa w duej mierze z niewielkiego kapitau
kulturowego (rednia liczba punktów ze sprawdzianu czytania i umiejtnoci
matematycznych wród szóstoklasistów wyniosa 851, (o 144 mniej ni ich polskich odpowiedników), niskich kompetencji cywilizacyjnych (zaledwie 9% sporód mieszkaców Rumunii w wieku 16-74 lata miaa opanowan na wysokim
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poziomie podstawow obsug komputera) oraz bardzo maego zainteresowania
korzystaniem ze szkole i doksztacania.
Warto syntetycznego wska nika kapitau ludzkiego TMR (0,32) plasowaa polskie spoeczestwo na 20 miejscu wród 25 europejskich krajów. Stosunkowo niska pozycja mieszkaców Polski pod tym wzgldem wynika z kilku
przyczyn. Po pierwsze, w analizowanym roku odsetek czterolatków uczszczajcych do instytucji zajmujcych si wczesn edukacj i opiek wyniós niespena 71%. Miao to swoje podoe m.in. w okrelonym ksztacie prawnych regulacji z zakresu systemu edukacji i opieki nad dziemi, w bardzo maej dostpnoci
do publicznych i prywatnych placówek wiadczcych tego typu usugi (przedszkola, obki) oraz w wysokiej skonnoci rodziców do powierzania opieki nad
potomkami czonkom swoich rodzin166.
Po drugie, tylko w niewielkim zakresie w Polsce rozpowszechnione jest
ksztacenie ustawiczne. Wedug danych Eurostatu, t form pozyskiwania wiedzy w 2009 r. wybrao zaledwie 5% badanych. Podkrela si, e w Polsce proces
doskonalenia kwalifikacji ma niewielki zasig i jest selektywny ze wzgldu na
poziom wyksztacenia i miejsce zamieszkania. Dziaania takie charakteryzuj na
ogó osoby ze stosunkowo wyszym przygotowaniem edukacyjnym, yjce we
wzgldnie wikszych miejscowociach167. Po trzecie, na tle mieszkaców wikszoci wybranych krajów, Polacy charakteryzowali si niszymi umiejtnociami w zakresie podstawowej obsugi komputera. Wysokie kwalifikacje w tym
obszarze obejmoway 14% mieszkaców Polski, gdy dla wszystkich analizowanych spoeczestw przecitnie byo to ponad 24%.
Niezalenie od stosunkowo niskiej ogólnej wartoci TMR kapitau ludzkiego polskiego spoeczestwa, wspomnie naley równie o elementach, pod
wzgldem których sytuuje si ono wyej ni przecitnie. Dane Eurostatu wskazuj, e Polacy byli relatywnie dobrze wyksztaceni. Zbiorowo osób o niskim
poziomie skolaryzacji wród ogóu osób w wieku 25-64 lata wyniós zaledwie
12%, przy redniej 24% dla ogóu porównywanych pastw. W 2003 roku opisywany wska nik dla Polski ksztatowa si na poziomie 18%. Spadek udziau
osób o niskim formalnym przygotowaniu edukacyjnym jest pochodn awansu
edukacyjnego Polaków, wynikajcego przede wszystkim ze wzrostu zainteresowania edukacj na poziomie wyszym wród kobiet i mieszkaców miast, jak
równie przemian demograficznych, polegajcych na wejciu w wiek edukacyj166

Spoeczestwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, praca zbiorowa, Instytut Bada Edukacyjnych, Warszawa 2011, s. 39.
167
I. Grabowska, I.E. Kotowska, Edukacja, [w:] Diagnoza spoeczna 2009. Warunki i jako
ycia Polaków, Czapiski J., Panek T. (red.), Rada Monitoringu Spoecznego, Wysza Szkoa
Finansów i Zarzdzania, Warszawa 2009, s. 90-93.
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ny pokolenia wyu demograficznego168. Wród analizowanych spoeczestw
wzgldnie dobre wyniki osignli polscy szóstoklasici w testach sprawdzajcych umiejtnoci czytania i wiedzy matematycznej, co moe wiadczy zarówno o relatywnie wysokim wpywie kapitau przekazywanego w ramach rodzin
(kulturowy, dziedziczony), ale take o stosunkowo wysokiej jakoci ksztacenia
w szkoach podstawowych. Na zblionym poziomie do redniej europejskiej
ksztatowa si w Polsce wska nik oczekiwanej liczby lat ycia w dobrym
zdrowiu (odpowiednio 62 wobec 61). Od pocztku lat dziewidziesitych do
koca lat dwutysicznych, badania dokumentuj systematyczn popraw stanu
zdrowia dorosych Polaków169. Jednoczenie w polskim spoeczestwie spada
odsetek negatywnych ocen stopnia zaspokojenia potrzeb zdrowotnych170.
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Spoeczestwo w drodze do wiedzy, op.cit., s. 19.
B. Wojtyniak, P. Goryski, Sytuacja zdrowotna ludnoci Polski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Pastwowy Zakad Higieny, Warszawa 2008, s. 31.
170
J. Czapiski, Zdrowie – objawy psychosomatyczne, op.cit., s. 186-7.
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Rozdzia 2.

Wybrane determinanty kapitau ludzkiego na obszarach
wiejskich w Polsce

2.1. Poziom wyksztacenia ludnoci na obszarach wiejskich
2.1.1. Ludno na obszarach wiejskich
Wedug danych GUS w 2010 roku na obszarach wiejskich zamieszkiwao
okoo 39,0% ludnoci Polski, tj. 14,9 mln osób. W stosunku do roku 2000 liczba
ludnoci zamieszkujcej te tereny wzrosa o blisko 338 tys. (tj. o okoo 2,3%).
Ogólna liczba ludnoci Polski w tym samym czasie zmniejszya si o 0,2%, tj.
o okoo 69 tys. Po akcesji Polski do UE, tzn. od 2004 roku liczba ludnoci wiejskiej take ulega zwikszeniu o okoo 198 tys., przy jednoczesnym zmniejszeniu si ogólnej liczby mieszkaców kraju o blisko 26 tys. osób. Pomimo wzrostu
bezwzgldnej liczby ludnoci wiejskiej w latach 2004-2010 jej udzia wród
ogóu ludnoci powikszy si bardzo nieznacznie. Nadal stanowi ona nieco ponad jedn trzeci mieszkaców kraju.
W 2010 roku wedug danych GUS, podobnie jak w roku 2004, na wsi na
100 mczyzn przypadao 101 kobiet. Tak wic tereny wiejskie charakteryzoway si równowag pci w przeciwiestwie do miast, gdzie na 100 mczyzn
przypadao 111 kobiet.
Liczba ludnoci w wieku produkcyjnym na terenach wiejskich w 2010 roku
wynosia 9,4 mln, co stanowio okoo 38% ludnoci Polski w tej grupie wiekowej.
Udzia osób w wieku 60/65 i wicej lat wród ludnoci wiejskiej wyniós blisko
15,7%, co nie rónio si znacznie od odsetka, jaki dotyczy ludnoci miejskiej (blisko 17,3%). Udzia osób w starszym wieku w miejskiej spoecznoci by podobnej
wysokoci, co w 2000 roku (15,6%), a take w 2004 roku (15,5%.).
Liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadajca na 100 osób w wieku produkcyjnym, w roku 2009, zarówno na obszarach wiejskich jak i w miastach wynosia 26 osób (tabela 2.1). Z kolei liczba osób w wieku przedprodukcyjnym przypadajca na sto osób w wieku produkcyjnym na wsi, bya zdecydowanie wysza. Rónice te zauwaalne byy take w latach wczeniejszych.
Na obszarach wiejskich w 2010 roku zamieszkiwao 42% ogóu dzieci
w wieku 3-6 lat oraz 46% ogóu dzieci i modziey w wieku 7-19 lat. Odsetek dzieci
i modziey wród ogóu populacji wiejskiej, zarówno w roku 2010, jak i w latach
wczeniejszych, by wyszy ni analogiczny wska nik w miastach (tabela 2.2).
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Tabela 2.1. Liczba (udzia) ludnoci w wieku przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w miecie i na wsi
w latach 2000-2009
Liczba osób w wieku przedproLiczba osób w wieku poprodukdukcyjnym na 100 osób
cyjnym na 100 osób
Wyszczególnienie
w wieku produkcyjnym
w wieku produkcyjnym
Miasto
Wie
Miasto
Wie
2000
35
49
23
26
2005
28
39
23
25
2009
26
34
26
26
ródo: opracowanie wasne na podstawie: Rocznik Demograficzny, GUS 2010.

Tabela 2.2. Odsetek dzieci i modziey wród ogóu ludnoci zamieszkaej
w miecie i na wsi w latach 2000-2010 (wedug wyszczególnionych grup wiekowych)
Grupy wiekowe
7-12 lat
13-15 lat
16-19 lat
Miasto
3,8
7,1
4,4
7,0
2000
2,6
22,3
3,5
6,1
3,8
6,0
2005
2,6
19,4
3,6
5,2
3,0
4,8
2010
3,1
16,6
Wie
3,4
5,1
9,4
5,0
7,0
2000
26,5
3,1
4,5
8,3
4,9
6,7
2005
24,4
3,4
4,1
6,8
4,1
6,1
2010
21,1
ródo: opracowanie wasne na podstawie Roczników Demograficznych GUS 2005-2010,
May Rocznik Statystyczny GUS 2011.
Lata

0-2 lata

3-6 lat

Powysze dane wskazuj, i tereny wiejskie uzna mona za obszary korzystne pod wzgldem moliwoci wykorzystania czynnika ludzkiego w ksztatowaniu procesów rozwojowych. Tym samym spraw istotn jest przede
wszystkim zapewnienie mieszkacom wsi moliwoci inwestowania w swój
szeroko rozumiany rozwój edukacyjny. Niezalenie od rodzaju niezbdnych
umiejtnoci, podstaw wyksztacenia jest edukacja szkolna.
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2.1.2. Placówki edukacyjne
Wedug danych GUS na terenach wiejskich w 2010 roku znajdowao si
9,4 tys. szkó podstawowych (tabela 2.3), których liczba, podobnie jak i w latach
wczeniejszych, znacznie przewyszaa liczb szkó w miastach. Znacznie mniej
ni w miastach byo natomiast gimnazjów (tabela 2.4).
Tabela 2.3. Liczba szkó podstawowych w miastach i na wsi w latach 2000-2010
2000/2001
2005/2006
miasto
wie
miasto
wie
Liczba szkó w tys.
5,4
11,4
4,5
10,1
w liczbach bezwzgldnych
filialne
28
1189
15
731
sportowe
49
45
1
artystyczne
37
41
specjalne
631
149
634
138
ródo: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010.
Wyszczególnienie

2009/2010
miasto
wie
4,6
9,4
14
60
45
635

463
2
1
142

Tabela 2.4. Liczba gimnazjów w miastach i na wsi w latach 2000-2010
2000/2001
2005/2006
miasto
wie
miasto
wie
Liczba gimnazjów
3423
2872
3637
3394
w liczbach bezwzgldnych
sportowe
47
1
82
4
specjalne
614
139
654
152
ródo: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010.
Wyszczególnienie

2009/2010
miasto
wie
3747
3497
87
659

3
162

Na terenach wiejskich do rzadkoci nale szkoy podstawowe i gimnazja
profilowane przeznaczone dla szczególnie uzdolnionych dzieci (np. sportowe).
Nieco czciej usytuowane s tam szkoy specjalne, do których mog uczszcza dzieci z wadami rozwojowymi.
Ogóem do wiejskich szkó podstawowych w roku szkolnym 2009/2010
uczszczao 916 tys. dzieci, a do wiejskich gimnazjów 468 tys. uczniów (tabela 2.5 oraz tabela 2.6).
Rozproszenie terenów wiejskich stwarza potrzeb funkcjonowania wikszej liczby szkó ni w miastach. Przekada to si na mniejsz liczb dzieci
przypadajc zarówno na jedn szko, jak i na jednego nauczyciela czy jeden
oddzia. Z jednej strony zarysowuj si, na niektórych terenach wiejskich, trudnoci z utrzymywaniem dziaalnoci placówek, ale z drugiej strony zapewniaj
one lepsz relacj nauczyciel-ucze. Tym samym mona otoczy dzieci wiksz
opiek ni w miastach, a przy szczególnym zaangaowaniu nauczycieli, zrekompensowa mona take brak szkó nastawionych na ksztacenie w specjalistycznych kierunkach (artystycznych, sportowych).
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Tabela 2.5. Liczba uczniów w szkoach podstawowych w miastach i na wsi
w latach 2000-2010
2000/2001
2005/2006
miasto
wie
miasto
wie
Uczniowie w tys.
1 928
1 292
1 524
1 078
Liczba uczniów przypadajca na:
1 szko
394
115
386
108
1 pomieszczenie szkolne
25
14
22
13
1 nauczyciela
16
13
16
12
1 oddzia
24
18
23
17
ródo: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010.
Wyszczególnienie

2009/2010
miasto
wie
1 319
916
331
16
15
22

99
10
11
15

Tabela 2.6. Liczba uczniów w gimnazjach w miastach i na wsi
w latach 2000-2010
2000/2001
2005/2006
miasto
wie
miasto
wie
Uczniowie w tys.
819
371
1040
557
Liczba uczniów przypadajca na:
1 szko
282
134
338
170
1 pomieszczenie szkolne
24
24
23
22
1 nauczyciela
17
19
15
14
1 oddzia
25
23
25
23
ródo: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010.
Wyszczególnienie

2009/2010
miasto
wie
854
468
268
17
13
24

139
16
12
21

Tabela 2.7. Szkoy rolnicze w Polsce w latach 2000-2008
Wyszczególnienie
Liczba szkó ogóem

1999/2000
1838
w tym

2004/2005
942

2007/2008
1982

zasadnicze szkoy
438
134
976
zawodowe
ponadgimnazjalne szkoy
*
*
816
zawodowe
technika i licea zawodowe
1343
752
*
szkoy policealne
57
56
190
ródo: Roczniki Statystyczne Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, GUS 2001, 2005, 2007, 2008.

Powizanie obszarów wiejskich z wykonywaniem przez znaczn cz
ich mieszkaców zawodu rolnika, wymusza przygotowanie zawodowe i profilowanie wyksztacenia w dziedzinie nauk agronomicznych. Ogóem w Polsce
w roku 2007/2008 funkcjonowao blisko 2 tys. szkó rolniczych rónych typów,
do których uczszczao blisko 100 tys. uczniów (tabela 2.7 i tabela 2.8).
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Tabela 2.8. Uczniowie w szkoach rolniczych w Polsce w latach 2000-2008
Wyszczególnienie
1999/2000
2004/2005
2006/2007
2007/2008
Ogóem w tys.
186,8
88,7
89,2
99,9
w procentach (liczba uczniów ogóem =100)
zasadnicze szkoy
20,2
9,7
13,0
31,4
zawodowe
ponadgimnazjalne szkoy
*
*
79,0
59,8
zawodowe
technika i licea zawodowe
78,2
85,6
*
*
rednie zawodowe
szkoy policealne
1,6
4,8
8,0
8,8
odsetek kobiet wród ogóu
47,6
50,8
42,1
31,8
absolwentów
ródo: Roczniki Statystyczne Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, GUS 2001, 2005, 2007, 2008.

W analizowanym okresie (lata 1999-2008) zwraca uwag przede wszystkim zmniejszajca si ogólna liczba uczniów w szkoach rolniczych (dotyczy to
zwaszcza roku szkolnego 2004/2005 w stosunku do roku 1999/2000) oraz obnienie si udziau dziewczt wród absolwentów tego typu szkó.
2.1.3. Dostpno przestrzenna do placówek owiatowych na obszarach wiejskich
Z bada ankietowych prowadzonych w IERiG -PIB, wynika, i na terenach wiejskich dzieci i modzie uczszczay gównie do szkó pooonych w tej
samej miejscowoci. Dotyczyo to blisko poowy szkó podstawowych oraz
16,2% gimnazjów. W odlegoci przekraczajcej 5 km byo 16,6% szkó podstawowych oraz blisko 55% gimnazjów (tabela 2.9). Gorszymi wska nikami
odlegoci charakteryzoway si szkoy rednie (tabela 2.10).
Podkrelenia wymaga fakt, i wikszo placówek edukacyjnych jest pod
bezporednim nadzorem wadz lokalnych, w tym gównie samorzdu terytorialnego i samorzdu powiatowego. Tym samym rozmieszczenie placówek zaley
nie tylko od struktury przestrzenno-demograficznej, ale take i od sytuacji finansowej samorzdu terytorialnego, która bezporednio wpywa na ksztatowanie si polityki owiatowej na danym obszarze. Poziom finansowania szkó i innych placówek owiatowych zaley wic przede wszystkim od struktury budetów tych samorzdów. Co oznacza, e im niszy udzia w ogólnych dochodach
stanowi dochody wasne gmin, tym s mniejsze moliwoci swobodnego rozdysponowania rodków na edukacj.
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Tabela 2.9. Dostpno przestrzenna do szkó podstawowych i gimnazjów
w latach 2000-2005.
Lata

We wsi
1-2 km
3-4 km
Szkoa podstawowa niepena (klasy 1-3)
2000
48,8
9,3
23,3
2005
50,1
9,5
23,8
Szkoa podstawowa (klasy 1-6)
2000
49,4
7,4
27,2
2005
44,0
12,1
25,3
Gimnazjum
2000
14,7
8,0
30,6
2005
16,2
10,6
18,6
ródo: Ankieta IERiG-PIB 2000, 2005.

5 km i wicej
16,3
16,6
16,0
18,6
46,7
54,6

Tabela 2.10. Wska nik odlegoci na obszarach wiejskich – dostpno
przestrzenna do szkó rednich w latach 2000-2005
Lata

Do 5 km

5-10 km
10-15 km
Szkoa ogólnoksztacca
2000
13,3
28,0
28,0
2005
17,3
30,6
24,0
Technikum nierolnicze
2000
9,6
24,6
32,9
2005
8,6
25,7
31,4
Technikum rolnicze
2000
10,2
33,3
17,4
2005
6,8
27,4
13,7
Zasadnicza zawodowa rolnicza
2000
10,3
33,8
19,1
2005
8,1
25,7
18,9
Zasadnicza zawodowa nierolnicza
2000
9,5
27,0
32,4
2005
9,8
24,0
21,1
ródo: Ankieta IERiG-PIB 2000, 2005.

15 km i wicej
30,7
28,1
32,9
34,3
39,1
52,1
35,3
47,3
31,1
45,1

Wprowadzana reforma systemu owiaty przekada si midzy innymi na
organizowanie dowozu wiejskich dzieci (zwaszcza tych najmodszych) do
szkó. Nierzadko ma miejsce sytuacja, e droga wiejskiego dziecka do szkoy
jest krótsza, atwiejsza i szybsza, ni droga do szkoy dziecka w duej aglomeracji miejskiej. Niemniej trudnoci w tym zakresie szczególnie dotykaj rodziców
i dzieci wiejskich w starszych grupach wiekowych, kiedy to zapewnienie edukacji na rednim czy te wyszym poziomie, wymaga indywidualnego pokonania
znacznej odlegoci, organizacji dojazdu czy te zapewnienia moliwoci zamieszkania w pobliu szkoy czy uczelni wyszej.
Wanym zagadnieniem jest te zwikszenie zaangaowania i odpowiedzialnoci rodziców za wychowanie i edukacj dzieci. Nie wszyscy rodzice
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s wiadomi, i ich czynne zaangaowanie w proces wychowawczo-edukacyjny
dotyczcy wasnego dziecka ma zasadniczy wpyw na jego pó niejsze zachowania
jako dorosego czowieka, gdy na przykad przez pierwsze 2-3 lata ycia maj
oni praktycznie wyczny kontakt z dzieckiem. Dlatego to wanie w ich kompetencjach i emocjonalnym zaangaowaniu kryj si najwiksze rezerwy poprawy
jakoci wczesnej edukacji. Wyniki amerykaskich bada dowodz, e rónice
w poziomie umiejtnoci rodzicielskich tumacz zrónicowania w zakresie tzw.
gotowoci szkolnej w 25% (do nawet 50%) badanych przypadkach171.
Rodzice czy te opiekunowie, maj bardzo ograniczone moliwoci, aby
rozwija wasne umiejtnoci wychowawcze czy te razem z dziemi czynnie
uczestniczy w zajciach edukacyjno-rozwojowych. Nie maj te, lub maj
w bardzo niewielkim stopniu, wpyw na zarzdzanie oraz na programy edukacyjne realizowane w instytucjach opiekuczo-edukacyjnych, do których uczszczaj ich dzieci. Ponadto wedug bada PISA, w Polsce czciej ni w innych krajach, o wyborze przez ucznia drogi ksztacenia nie decyduj jego umiejtnoci, ale
spoeczno-ekonomiczny status rodziców. Silny wpyw pochodzenia spoecznego na
wybory edukacyjne sprzyja jednoczenie pogbianiu si rónic spoecznych172.
Wspóczenie w wyniku rónorodnych procesów i wprowadzonych reform,
szkoy w wielu pastwach przejmuj coraz wiksz cz odpowiedzialnoci za
edukacj dzieci. Jednoczenie coraz wicej jest przykadów, e takie rozwizania
maj szereg niedoskonaoci i nie przyczyniaj si do osignicia spodziewanych
efektów. Dodatkowo rodzice czsto czuja si zwolnieni z angaowania si w proces ksztacenia dzieci i nie s przygotowani aby w nim uczestniczy.
Z literatury przedmiotu wynika, i dzieci i modzie osigaj najlepsze
wyniki edukacyjne wtedy, kiedy w lokalnej spoecznoci wspóistniej – poczucie odpowiedzialnoci rodziców za edukacj i dobre warunki nauczania. W sytuacji kiedy brakuje obustronnego zainteresowania sukcesem edukacyjnym, to
wpojone w szkole dobre wzorce i rzeteln wiedz zniwecz negatywne cechy
rodowiska rodzinnego. Analogicznie, dobre wzorce wyniesione z domu rodzinnego mog podlega erozji w szkole le zorganizowanej i nieprzygotowanej do
roli edukacyjno-wychowawczej173.
2.1.4. Poziom wyksztacenia szkolnego
Pomidzy terenami wiejskimi a miejskimi od lat wystpuj znaczne dysproporcje w wyksztaceniu ludnoci, cho na wsi podobnie jak w miastach,
171

http://www.futureofchildren.org/usr_139_markman_&_brooks-gunn.pdf.
Por. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, pod red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespó Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, lipiec 2009.
173
P. leszyski, Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w latach 2002-2004, PAN, Warszawa 2004.
172
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zwikszaj si aspiracje edukacyjne. Chocia poziom wyksztacenia mieszkaców wsi poprawia si szybciej ni w miastach, nadal pozostaje znacznie niszy.
W 2009 roku, podobnie jak i w latach wczeniejszych, na obszarach wiejskich, w porównaniu do miast, zanotowano prawie dwukrotnie mniejszy odsetek
osób z wyksztaceniem co najmniej rednim i ponad trzykrotnie mniejszy odsetek osób z wyksztaceniem wyszym (tabela 2.11).
Tabela 2.11. Poziom wyksztacenia ludnoci (w wieku 13 lat i wicej)
w latach 2002-2009 wedug miejsca zamieszkania
Zasadnicze
Gimnazjalne Podstawowe
zawodowe
W procentach
Miasto
2002
13,7
38,5
21,1
x
22,2
2004
17,5
38,0
21,3
4,4
16,8
2007
22,1
38,3
20,4
4,6
14,6
2009
24,0
38,4
20,0
4,5
13,1
Wie
2002
4,3
22,4
29,2
x
38,3
2004
5,4
24,5
29,4
5,8
31,9
2007
7,0
25,1
28,5
6,3
28,2
2009
8,1
26,0
29,0
6,5
26,5
ródo: opracowanie wasne na podstawie Roczników Demograficznych GUS 2005-2010.
Lata

Wysze

rednie
i policealne

Analiza danych pochodzcych z bada ankietowych IERiG -PIB, wykazaa, e gównymi czynnikami wpywajcymi na wzrost aspiracji edukacyjnych
modziey wiejskiej byy plany zawodowe zwizane z aktywnoci w pozarolniczych dziaach gospodarki na terenach wiejskich, a take w pobliskich miastach lub za granicami kraju.
Pozytywne zmiany w poziomie wyksztacenia zaobserwowano zarówno
w grupie kobiet wiejskich, jak i w przypadku mczyzn (tabela 2.12).
Badania ankietowe przeprowadzone w IERiG -PIB wykazay, e nie wystpiy zasadnicze rónice w poziomie wyksztacenia pomidzy ludnoci z rodzin rolniczych i bezrolnych174.
Wedug danych GUS z 2010 roku osoby z wyksztaceniem rednim lub
wyszym stanowiy okoo 43% pracujcych na wsi (w miastach okoo 71%).
Struktura wyksztacenia mieszkaców wsi pracujcych w rolnictwie w porównaniu z mieszkacami wsi pracujcymi poza rolnictwem bya mniej korzystna.
Take wród bezrobotnych i biernych zawodowo na wsi wiksz grup stanowiy osoby z wyksztaceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym.
174

W badaniu jako bezrolna uznawana jest rodzina posiadajca mniej ni 1 ha UR, natomiast
rodziny rolnicze, to te które posiadaj gospodarstwa wiksze ni 1 ha.
66

Tabela 2.12. Poziom wyksztacenia ludnoci wiejskiej (w wieku 13 lat i wicej)
w latach 2002-2009 wedug pci
Zasadnicze
Gimnazjalne Podstawowe
zawodowe
W procentach
Mczy ni
2002
3,6
18,9
37,1
x
36,2
2004
4,7
21,7
37,2
5,9
29,4
2007
5,7
22,8
35,7
6,6
25,5
2009
6,5
24,0
35,2
7,0
24,0
Kobiety
2002
5,1
25,8
21,5
x
40,4
2004
6,1
27,2
21,6
5,7
34,4
2007
8,1
27,0
22,0
6,0
31,0
2009
9,4
27,5
22,1
6,1
30,0
ródo: opracowanie wasne na podstawie Roczników Demograficznych GUS 2005-2010.
Lata

Wysze

rednie
i policealne

Niezmiennie wiejskie rodowisko nie generuje znaczcego zapotrzebowania na osoby o relatywnie wysokim poziomie solaryzacji, co wynika gównie
z relatywnie niskiego poziomu wyksztacenia osób zatrudnionych w rolnictwie.
W konsekwencji utrzymuj si rónice w poziomie wyksztacenia na wsi i w miecie.
2.2. Opieka przedszkolna
Jednym z wanych problemów, wystpujcym na obszarach wiejskich jest
ograniczony dostp do usug publicznych, w tym do opieki przedszkolnej.
W ostatnich latach utrzymay si znaczce dysproporcje w dostpnoci do placówek przedszkolnych pomidzy miastami i wsiami.
Tabela 2.13. Wychowanie przedszkolne w miecie i na wsi w latach 2000-2010
Wyszczególnienie

2000/2001
2005/06
2008/09
2009/2010
2010/2011
Placówki przedszkolne ogóem
Miasto
6 765
6 886
7 351
7 851
8 406
Wie
11 238
10 343
9 929
10 412
10 684
Przedszkola
Miasto
5 386
5 154
5 359
5 609
5 907
Wie
3 115
2 584
2 679
2 832
2 901
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
Miasto
1 379
1 732
1 951
2 073
9 048
Wie
8 123
7 759
7 082
6 930
ródo: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010, May Rocznik Statystyczny GUS, 2011.
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Na terenach wiejskich w roku szkolnym 2010/2011 zlokalizowanych byo
ponad 10,5 tys. placówek przedszkolnych (tabela 2.13). Nale do nich przedszkola, oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych oraz powstae stosunkowo niedawno zespoy wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne.
Uczszczao do nich ponad 300 tys. dzieci (tabela 2.14).
Tabela 2.14. Wychowanie przedszkolne (liczba dzieci w tys.)
Wyszczególnienie

2000/2001 2005/2006 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Placówki przedszkolne ogóem
Miasto
606,8
590,4
652,3
693,0
733,2
Wie
278,6
249,6
266,8
301,1
326,1
Przedszkola
Miasto
551,3
528,2
585,6
614,8
643,1
Wie
137,3
126,2
148,6
162,0
173,8
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
Ogóem
196,8
185,6
180,8
202,9
219,7
w tym 6 latki
175,1
160,2
141,9
138,6
136,2
Zespoy wychowania przedszkolnego
Miasto
*
*
0,7
< 1,0
1,9
Wie
*
*
1,1
1,7
Punkty przedszkolne
Miasto
*
*
0,6
3,1
20,8
Wie
*
*
1,8
9,6
ródo: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010, May Rocznik Statystyczny GUS, 2011.

Podkreli naley, i rónice w opiece przedszkolnej (na niekorzy
mieszkaców obszarów wiejskich w porównaniu z ludnoci miejsk), uwidaczniaj si przede wszystkim w odniesieniu do najmodszych dzieci 3-5 letnich (tabela 2.15).
Tabela 2.15. Wychowanie przedszkolne dzieci w placówkach
przedszkolnych na 1000 dzieci w wyszczególnionych grupach wiekowych
Wiek

2000/2001

2005/2006
2008/2009
2009/2010
2010/2011
Ogóem
3-6 lat
500
556
631
673
699
3-5 lat
327
410
527
597
646
6 lat
972
976
945
912
867
Miasto
3-6 lat
644
725
808
838
875
3-5 lat
536
640
764
815
877
Wie
3-6 lat
350
380
439
494
534
3-5 lat
149
167
264
356
424
ródo: obliczenia wasne, Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010, May Rocznik Statystyczny
GUS, 2011.
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Z punktu widzenia psychologii i pedagogiki wczesny okres dziecistwa,
jest czasem, kiedy poniesione nakady najsilniej oddziauj na ksztatowanie
si zachowa w dorosym yciu. W cigu pierwszych trzech lat ycia mózg
osiga okoo 60% wielkoci mózgu dorosego czowieka, cho naturalnie ustpuje mu pod wzgldem funkcjonalnym. Pierwsze lata ycia dziecka maj
wpyw i ksztatuj jako samodzielnego startu w ycie spoeczne poza rodowiskiem rodzinnym, a nabywane w tym okresie kompetencje poznawcze warunkuj sukcesy w zdobywaniu wiedzy o wiecie i o sobie w rodowisku naturalnym oraz instytucjonalnym – przedszkolu i szkole. Wtedy take rozwijaj
si u dzieci postawy: ciekawoci wiata, poczucia wasnej wartoci, samodzielnoci i wytrwaoci, koncentracji, suchania i zapamitywania, umiejtnoci jzykowych oraz umiejtnoci wspódziaania z innymi. Ksztatuje si osobowo, indywidualno i tosamo warunkujce przysz jako realizacji
zada osobistych oraz jako i sposób wypeniania w okresie dorosym, ról na
polu rodzinnym, zawodowym i w obszarze spdzania czasu wolnego175.
Z literatury przedmiotu wynika176, i inwestycje w kapita ludzki w przypadku najmodszych osób daj najwikszy zwrot – s najbardziej opacalne nie
tylko dla samych dzieci, ale równie dla spoeczestwa, gdy w duszej perspektywie czasowej przekadaj si na wyszy poziom dobrobytu, lepsze zdrowie, nisze wska niki przestpczoci. Dzieci pozbawione moliwoci uczenia
si we wczesnym wieku, bezpowrotnie trac ten okres ycia, w którym ich umysy s najbardziej chonne, i nie maj szans rozwoju wielu umiejtnoci wanych
z punktu widzenia pó niejszego procesu rozwoju i sukcesów osiganych w dorosym yciu. Dowiadczenia krajów zachodnich odnonie wprowadzania nowoczesnych form wczesnej edukacji pokazuj, i dzieci które s ni objte rozwijaj
umiejtnoci pracy w grupie, poznaj jzyki obce, nabieraj wiary w swoje umiejtnoci oraz nawyku uczenia si. Pozytywne efekty wdraanych programów
(wczesnoedukacyjnych) s wielowymiarowe i w widoczny sposób pozytywnie
rzutuj na rozwój dziecka w kolejnych trzech latach jego dalszego ycia
i rozwoju. Rodzice take w wymierny sposób odczuwaj korzyci z tego typu
dziaa. Obserwowalne efekty to m.in. mniejszy poziom stresu zwizanego z wychowaniem dzieci i wiksza skuteczno w zachowaniu posuszestwa dziecka,
mniejsza skonno dziecka do zachowa i postaw agresywnych, lepsze umiejtnoci spoeczne i wiksze zaangaowanie w nauk w pó niejszych latach.

175

A. Brzeziska, Spoeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000.
Por. J. Heckmann, Invest in the very young, University of Chicago Press, Chicago; Polska
2030. Wyzwania rozwojowe, pod red. naukow M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Zespó Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, lipiec 2009.
176
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Dostpno i powszechno opieki przedszkolnej jest w Polsce nie tylko
niska, ale bardzo zrónicowana midzy miastami a obszarami wiejskimi. Dzieci
wiejskie z reguy pó niej ni dzieci w miecie objte zostaj systemem edukacji.
Zwizane jest take z faktem, e w rodowisku wiejskim nie ma tradycji posyania maych dzieci do przedszkola. Rodziny wiejskie s bardzo czsto wielopokoleniowe, a wikszo matek zaangaowana jest gównie w prace w gospodarstwie domowym i tym samym zapewnienie opieki najmodszym dzieciom nie
jest trudne i dla wielu wiejskich rodziców nie stanowi problemu.
Podkreli naley take, i problemy odnonie opieki przedszkolnej
w nierównym stopniu dotycz wszystkich terenów wiejskich. Niszy poziom
dochodów i kapitau ludzkiego oraz gorszy dostp do usug publicznych jest
szczególnie widoczny na tzw. peryferyjnych obszarach wiejskich (oddalonych
od wikszych miast, nieatrakcyjnych turystycznie czy takich, w których dominuj mae, tzw. niskotowarowe gospodarstwa rolne).
W dziaaniach na rzecz rozpowszechnienia systemu edukacji wród wiejskich dzieci wana jest nie tylko dostpno do tego typu placówek (obków,
przedszkoli, klubów malucha itp.), ale równie przeamywanie pewnych stereotypów zwizanych przede wszystkim z tradycj panujc w rodowisku wiejskim.
Inne formy wsparcia rodziców mog dotyczy rozwoju i poszerzania ich kompetencji i wiedzy w zakresie znaczenia dziaa wychowawczo-edukacyjnych w odniesieniu do maych dzieci.
2.3. Aktywno edukacyjna ludnoci wiejskiej
Zrozumiae jest, e w Polsce i innych krajach kadzie si nacisk gównie
na edukacj i ksztacenie dzieci i modziey, które s objte obowizkiem nauki.
Jednak w zmieniajcej si rzeczywistoci, postpujcej globalizacji i rozwoju
wiedzy i techniki, nowoczesne spoeczestwa musz równie stwarza dogodne
warunki do studiowania i ksztacenia dorosych.
Obecnie nie tylko podkrela si potrzeb uczenia si przez cae ycie (life-long
learning), ale równie potrzeb uczenia si we wszystkich rolach yciowych (lifewide learning). Dorosy czowiek musi stale poszerza wiedz i umiejtnoci nie
tylko w celu zwikszania i uaktualniania kwalifikacji zawodowych, ale równie
w celu pozostania aktywnym czonkiem spoecznoci. We wspóczesnym wiecie
tempo tzw. starzenia si wiedzy jest relatywnie szybkie, szczególnie odnonie wiedzy specjalistycznej. Dlatego te nie mona utosamia uczenia si z jakim jedynym wydzielonym etapem ycia. Czowiek musi by przygotowany na cige podnoszenie kompetencji – równie w wieku dorosym i senioralnym.
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Proces ten okrelany terminem „ksztacenie ustawiczne”177 wie si ze
zdobywaniem wiedzy i umiejtnoci przez cay okres ycia. Edukacja dorosych
moe by realizowana w rónych formach zorganizowanych dziaa owiatowych. Nale do nich formalne dziaania owiatowe lub inne, które maj na celu
– niezalenie od treci, poziomu i metod – nie tylko kontynuacj lub uzupenianie ksztacenia zdobytego wczeniej w szkoach, uczelniach i uniwersytetach,
ale take nauk praktyczn. Dziki temu osoby, które osigny ju wiek decydujcy o statusie „dorosoci w dalszym cigu, rozwijaj swoje zdolnoci,
wzbogacaj wiedz, doskonal swoje techniczne i zawodowe kwalifikacje lub
zdobywaj nowy zawód. Czsto proces ksztacenia ustawicznego przekada si
równie na zmian postaw i zachowa, objtych nim osób, w zakresie wszechstronnego ksztacenia osobowoci oraz uczestnictwa w zrównowaonym i niezalenym rozwoju spoecznym, ekonomicznym i kulturalnym. Wsparcie motywacji
edukacyjnych jest szczególnie wane w wypadku osób, które z jaki powodów
pozostaj bez zatrudnienia, a zarazem nie korzystaj ze statusu bezrobotnego.
Z kolei w odniesieniu do osób bdcych na emeryturze, doksztacanie moe by
form osobistej aktywizacji lub stwarza szanse ponownego podjcia pracy178.
Ogóem w Polsce uczestnictwo osób dorosych w procesie edukacji
ustawicznej jest na relatywnie niskim poziomie. Szczególnie niekorzystna
sytuacja panuje w starszych grupach wiekowych, gdzie wska nik ten zaliczany jest do najniszych w Europie. Jednak w ostatnich dziesiciu latach obserwowane s pozytywne zmiany. Utrzymywanie si takiego procesu w kolejnych latach, bdzie sprzyja poprawie konkurencyjnoci polskich pracowników nie tylko na lokalnym rynku pracy, ale take w przypadku zatrudnienia
w innych krajach. Wczanie si osób starszych w procesy edukacji ustawicznej jest take bardzo istotnym czynnikiem pozwalajcym na utrzymanie tej
grupy na rynku pracy. Zazwyczaj to wanie niskie kwalifikacje, brak umiejtnoci oraz moliwoci ich uzupeniania stanowi istotne przyczyny, z powodu których w Polsce pracownicy s relatywnie wczenie wyczani z rynku
pracy, w porównaniu z innymi pastwami.
Pozytywnym sygnaem w odniesieniu do ksztacenia ustawicznego jest
zwikszanie si odsetka osób kontynuujcych nauk po osigniciu wieku 25-29
lat i starszych. Zasig tego zjawiska nie jest jednakowy na wsi i w miastach, których doroli mieszkacy wykazuj szczególnie duy wzrost zainteresowania
177

Definicja pojcia ksztacenia ustawicznego mówi, e jest to kada forma uczenia si, podejmowana w jakimkolwiek momencie ycia w celu wzbogacenia wiedzy, podniesienia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, obywatelskich lub spoecznych.
178
Por. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, pod red. naukow M. Boni, Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów, Zespó Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, lipiec 2009.
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edukacj. Odnotowany w latach 2000-2011 wzrost ogólnego udziau osób korzystajcych z moliwoci kontynuowania nauki wród ludnoci w wieku 25-29 lat
wynika z korzystnych zmian w skali aktywnoci edukacyjnej mieszkaców miast
(zwaszcza duych), czego wynikiem s pogbiajce si rónice terytorialne w zasigu tego zjawiska, na niekorzy mieszkaców wsi i maych miast (tabela 2.16).
Tabela 2.16. Ludno w gospodarstwach domowych wedug statusu
edukacyjnego i miejsca zamieszkania (w latach 2000-2011)
Odsetek osób korzystajcych z usug edukacyjnych wiadczonych
w trybie szkolnym i pozaszkolnym
20-24 lata
25-29 lat
30-39 lat
Powyej 39lat
Miasta*
2000
61,1 - 45,8
16,7 – 8,5
4,7- 1,9
0,5-1,3
2009
83,0 - 58,0
28,7 - 16,4
7,5 - 6,9
2,7 - 1,5
2011
73,5 – 57,1
26,8- 10,5
7,1 – 3,4
3,2 – 0,8
Wie
2000
26,0
7,1
0,3
0,3
2005
50,8
8,9
1,8
0,9
2009
47,6
11,4
3,8
0,9
2011
49,4
9,0
1,9
0,5
* wielkoci dla miast: o liczbie ludnoci powyej 500 tys. mieszkaców oraz miast poniej
20 tys. mieszkaców
ródo: opracowanie na podstawie: Diagnoza Spoeczna. Warunki i jako ycia Polaków, pod
red. J. Czapiski i T. Panek, Rada Monitoringu Spoecznego, Warszawa. 2007, 2009, 2011.
Wyszczególnienie

Chocia w odniesieniu do osób z nastpnych grup wieku (30-39 lat i powyej 39 lat) zaznaczaj si rónice w skali zjawiska pomidzy miastem a wsi,
podkreli naley, e korzystanie osób w starszym wieku z rónych form doksztacania, w obu przypadkach naley do rzadkoci (tabela 2.17 i tabela 2.18).
Wród osób powyej 24 roku ycia, w badanym okresie, odnotowano
wzrost znaczenia pozaszkolnych form doksztacania, takich jak179, kursy i szkolenia zawodowe, które s organizowane w zakadach pracy lub specjalnie w tym
celu powoanych firmach. Podkreli jednak naley, e cigle ta forma doksztacania jest mao popularna. W 2009 roku z tego typu wyksztacenia korzystao
zaledwie 7,5% osób w wieku 25-29 lat oraz 31% osób w wieku 30-39 lat.

179

Nieznaczny spadek znaczenia szkó i uczelni publicznych w ksztaceniu osób dorosych
zwizany jest z rozwojem rynku usug edukacyjnych. Naley take podkreli, e w ostatnich
czterech latach rozpoczto wdraanie Europejskiego Funduszu Spoecznego w Polsce, z którego finansowana jest istotna cz usug edukacyjnych dla dorosych prowadzonych w wikszoci przez jednostki niepubliczne.
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Tabela 2.17. Aktywno edukacyjna ludnoci w trybie szkolnym
i pozaszkolnym w wieku 20-24 lat w gospodarstwach domowych
wedug pci i miejsca zamieszkania w latach 2005-2011 (w procentach)
Wyszczególnienie

2005

2007
2009
2011
Kobiety
Miasto*
59-76
60-84
64-87
61,3-80,2
Wie
59
54
54
60,8
Mczy ni
Miasto*
46-69
57-81
51-81
54,1-72,9
Wie
42
43
42
40,9
* wielkoci dla miast: o liczbie ludnoci powyej 500 tys. mieszkaców oraz miast poniej
20 tys. mieszkaców
ródo: opracowanie na podstawie: Diagnoza Spoeczna. Warunki i jako ycia Polaków, pod
red. J. Czapiski i T. Panek, Rada Monitoringu Spoecznego, Warszawa. 2007, 2009, 2011.

Wedug badania przeprowadzonego w ramach ostatniej Diagnozy Spoecznej, w roku 2011 take wyra nie zmienio si zrónicowanie aktywnoci
edukacyjnej kobiet i mczyzn w wieku 20-24 lata wedug miejsca zamieszkania. Kobiety w tej grupie wiekowej, zamieszkae w miastach w mniejszym stopniu ni w latach wczeniejszych korzystay z usug edukacyjnych w przeciwiestwie do mieszkanek wsi. W wyniku spadku aktywnoci edukacyjnej mczyzn,
w tej grupie wiekowej, pogbia si take luka edukacyjna pomidzy kobietami
i mczyznami, szczególnie na obszarach wiejskich i w duych miastach180.
Tabela 2.18. Aktywno edukacyjna ludnoci w wieku 30-39 lat
w gospodarstwach domowych wedug pci i miejsca zamieszkania
w latach 2005-2011
Wyszczególnienie

2005

2007
2009
2011
Ogóem
Ogóem
5,0
7,0
6,2
4,3
Miasto*
11,1-4,3
8-12
7-11
3,4-7,1
Wie
1,8
2,5
3,8
1,9
Ogóem
Kobiety
7,7
7,7
6,2
Mczy ni
4,3
4,6
3,5
Wie
Kobiety
2,5
3,3
3,9
3,4
Mczy ni
1,0
2,0
1,8
1,1
* wielkoci dla miast: o liczbie ludnoci powyej 500 tys. mieszkaców oraz miast poniej
20 tys. mieszkaców
ródo: opracowanie na podstawie: Diagnoza Spoeczna. Warunki i jako ycia Polaków, pod
red. J. Czapiski i T. Panek, Rada Monitoringu Spoecznego, Warszawa, 2007, 2009, 2011.
180

Diagnoza Spoeczna. Warunki i jako ycia Polaków, pod red. J. Czapiski i T. Panek,
Rada Monitoringu Spoecznego, Warszawa 2007, 2009, 2011.
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Podobnie jak w latach wczeniejszych poziom aktywnoci edukacyjnej
spada w kolejnych grupach wiekowych ludnoci. Osoby w grupie wiekowej
30-39 lat, w roku 2011, trzykrotnie rzadziej ni osoby w wieku 25-29 lat uczestniczyy w procesie edukacji. W miecie ich zbiorowo wynosia 4,3%, a na terenach wiejskich 1,9%. Ogóem aktywno edukacyjna osób w wieku powyej
18 lat polegaa gównie na nauce w szkoach lub uczelniach wyszych.
Podkrelenia wymaga równie fakt, i w roku 2011 53% osób korzystajcych z usug edukacyjnych w trybie pozaszkolnym miao wyksztacenie wysze,
a 35% rednie i policealne, co wiadczy o wysokiej selektywnoci aktywnoci
edukacyjnej osób dorosych w zalenoci od poziomu uzyskanego wczeniej
wyksztacenia szkolnego.
Tym samym proces doskonalenia kwalifikacji osób dorosych nadal jest
selektywny i ma stosunkowo niewielki zasig. Naley uzna, e ksztacenie
osób dorosych, nie tylko na terenach wiejskich, ale take w skali caego kraju
wci ma zakres marginalny. Potwierdza to porównanie z krajami Europy Zachodniej, z którego wynika, e Polska ma najnisze wska niki zatrudnienia osób
w wieku 55-64 lata, co midzy innymi naley uzna za efekt biernoci edukacyjnej. Rysuje si wic konieczno podwyszania kwalifikacji osób w wieku
30 lat i starszych, zwaszcza w regionach wiejskich, gdy osoby te maj przed
sob relatywnie dugi okres aktywnoci zawodowej, przy ograniczonych predyspozycjach do uzupeniania poziomu wiedzy.
O roli odpowiedniej jakoci edukacji i o jej oddziaywaniu na aktywno
ekonomiczn ludnoci wiejskiej wiadczy fakt, e beneficjentami tych instrumentów WPR, które wymagay aktywnoci ze strony rolników, byy gównie
osoby o relatywnie wysokim poziomie wyksztacenia, korzystajce ze wspópracy z doradcami rolnymi181.
Dodatkowo prowadzone szacunki i prognozy przewiduj, i do 2025 r.
powstanie 250-300 tys. nowych miejsc pracy w zawodach opartych na wiedzy
i bdzie to okoo 45% wszystkich nowych miejsc pracy182. Dostp do nich bdzie zarezerwowany dla osób zorientowanych na stay rozwój kwalifikacji. Dlatego niski odsetek dorosych Polaków uczestniczcych w systemie ksztacenia
ustawicznego jest niepokojcy i stanowi istotn barier rozwojow nie tylko na
obszarach wiejskich, ale take w skali caego kraju183.
181

Por. Ekspertyza dotycz ca „Oceny redniookresowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, MRiRW, Warszawa 2010.
182
Prognoza UNDP 2007.
183
Por. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, pod red. naukow M. Boni, Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów, Zespó Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, lipiec 2009.
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2.4 Wybrane aspekty ycia kulturalnego184 na obszarach wiejskich
2.4.1. Udzia mieszkaców wsi w imprezach, kursach, koach i zespoach
artystycznych
Swoistym uzupenieniem, rozszerzeniem zakresu i poziomu edukacji
a take szczególn form aktywnoci edukacyjnej ludnoci wiejskiej, jest jej
udzia w zajciach i imprezach organizowanych przez placówki zwizane z rozwojem kulturalno-owiatowym. Dziaalno tego typu instytucji odbiera mona
take, jako wany element przyczyniajcy si nie tylko do rozbudzania zainteresowa kulturalnych poszczególnych mieszkaców wsi, ale take do podtrzymywania tradycji czy miejscowej twórczoci.
W 2009 roku na terenach wiejskich dziaao 2,4 tys. instytucji, 1,7 tys.
pracowni specjalistycznych, 5,6 tys. zespoów artystycznych oraz 2,5 tys. kó
zainteresowa. Zostao zorganizowanych 63 tys. imprez kulturalnych. Chocia
w stosunku do pocztków obecnego stulecia wielkoci te ulegy zwikszeniu, to
nadal na terenach wiejskich jest zlokalizowany relatywnie niski odsetek placówek dziaajcych w sferze kultury (tabela 2.19).
Tabela 2.19. Domy i orodki kultury, kluby, wietlice na obszarach wiejskich
w latach 2001-2009
Wyszczególnienie

w tys.
2,2
1,2
60,2
1,1
4,6
1,2

2001
w % ogóu
59,4
28,8
27,6
20,0
30,6
18,5

Instytucje
Pracownie specjalistyczne
Imprezy*
Kursy*
Zespoy artystyczne
Koa (kluby)
* w ci gu roku
ródo: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2002, 2010.

w tys.
2,3
1,4
58,7
1,1
5,1
2,1

2005
w % ogóu
58,9
29,1
28,1
19,6
29,4
20,3

w tys.
2,4
1,7
63,0
2,0
5,6
2,5

2009
w % ogóu
60,0
33,6
26,5
28,4
30,5
21,7

Pomimo e na obszarach wiejskich usytuowanych jest wicej domów
i orodków kultury ni w miastach, mniejsza liczba ludnoci uczestniczy w rónego typu imprezach i zajciach o charakterze kulturalnym (tabela 2.20).
184
Komisja Europejska uznaa kultur za czynnik stymulujcy wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy (Komisja Europejska, Communication on European agenda for culture in a globalizing World, 2007). Terminy takie jak gospodarka kreatywna, brana kultury,
czy przemysy oparte na prawie autorskim wskazuj na znaczenie talentu indywidualnego,
umiejtnoci zarzdzania wasnoci intelektualn oraz kreatywnoci, jako czynników warunkujcych produktywno na równi na przykad z kapitaem intelektualnym. Dlatego w Raporcie s zawarte wybrane elementy dotyczce uczestnictwa i zaangaowania mieszkaców wsi
w szeroko rozumiane ycie kulturalne.
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Tabela 2.20. Liczba uczestników organizowanych imprez oraz czonkowie
kursów i zespoów artystycznych na obszarach wiejskich w latach 2001-2009
Wyszczególnienie

2001
miasto
wie
24,7
6,6
75,1
17,5
42,2
11,6

2005
miasto
wie
25,2
7,1
71,0
20,5
44,9
12,1

2009
miasto
wie
27,1
7,4
86,3
29,0
37,1
17,0

Uczestnicy imprez* w mln
Absolwenci kursów* w tys.
W tym dzieci i modzie**
Czonkowie zespoów
152,9
68,8
195,3
80,6
201,5
w tys.
W tym dzieci i modzie**
86,6
38,9
112,0
44,9
110,1
Czonkowie kó w tys.
153,6
36,0
185,8
52,0
216,0
W tym dzieci i modzie**
49,4
11,6
75,6
24,1
80,0
* w ci gu roku
**modzie do 15 lat
ródo: opracowano na podstawie Roczników Statystycznych RP, GUS 2002, 2010.

85,8
45,9
58,2
24,2

Upoledzenia mieszkaców wsi w tym zakresie uwidaczniaj si zarówno
w grupie ogóu ludnoci, jak i wród dzieci i modziey. Mimo e w roku 2009
w stosunku do roku 2001 wicej dzieci i modziey do 15 roku ycia z obszarów
wiejskich uczestniczyo w rónego typu zajciach kulturalnych, to ich udzia wród
ogóu absolwentów (kursów i czonków zespoów artystycznych) uleg niewielkiemu zmniejszeniu na korzy osób starszych. Jedynie zwikszeniu uleg odsetek dzieci i modziey wród ogóu czonków kó zainteresowa (tabela 2.21).
Tabela 2.21. Odsetek dzieci i modziey (do 15 lat) wród ogóu uczestników
imprez, kó, zespoów oraz absolwentów kursów w miecie i na wsi
w latach 2001-2009
Wyszczególnienie

2001

2005
Miasto
Absolwenci kursów
56,2
63,2
Czonkowie zespoów
56,6
57,3
Czonkowie kó
32,2
40,7
Wie
Absolwenci kursów
66,3
59,0
Czonkowie zespoów
56,5
55,7
Czonkowie kó
32,2
46,4
ródo: opracowano na podstawie Rocznika Statystycznego RP, GUS, 2010.

2009
43,0
54,6
37,0
58,6
53,5
41,6

Ogólnie jednak w tego typu zajciach uczestniczy niewielka liczba osób
zarówno w wyrónionej grupie wiekowej 7-15 lat, jak i wród osób starszych
(tabela 2.22). Cigle zaznacza si równie rónica midzy obszarami wiejskimi
i miastem, a na obszarach wiejskich jest blisko dwukrotnie mniej dzieci i modziey wród uczestników tego typu zaj oraz wród czonków kó i zespoów
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artystycznych ni w miecie (na 1000 osób). W obu rodowiskach w grupie od
16 lat do 74 lat, na 1000 osób, zaledwie kilka poszerza swoje zainteresowania
i umiejtnoci.
Tabela 2.22. Liczba absolwentów i czonków kursów oraz czonków zespoów
artystycznych na 1000 osób wedug grup wiekowych na wsi i w miecie
w latach 2001-2009
Na 1000 osób w grupie wiekowej
Od 7 do 15 lat
16-74 lata
2001
2005
2009
2001
2005
Miasto
Absolwenci kursów
17
23
22
2
1
Czonkowie zespoów
35
57
65
4
4
Czonkowie kó
20
38
48
6
6
Wie
Absolwenci kursów
6
7
12
1
1
Czonkowie zespoów
20
27
32
3
3
Czonkowie kó
6
14
17
2
3
ródo: opracowano na podstawie Roczników Statystycznych RP, GUS 2002, 2010.
Wyszczególnienie

2009
3
5
7
1
3
3

Podkreli naley, i gówn rol i odpowiedzialno za upowszechnianie
kultury i owiaty na terenach wiejskich ponosz samorzdy terytorialne i przede
wszystkim od ich kondycji finansowej zaley dziaalno tego typu placówek.
2.4.2. Biblioteki i czytelnictwo
Za jedn z gównych placówek kulturalnych i owiatowych, a tym samym
istotny nonik rozpowszechniania kultury w wiejskim rodowisku, uzna naley
biblioteki. Chocia w analizowanym okresie liczba bibliotek (w tym punktów
bibliotecznych), jak i stan ksigozbioru ulegy niewielkim zmianom, to zauwaalnie zmniejszy si poziom czytelnictwa mierzony liczb czytelników przypadajc na 1000 osób w grupie wiekowej 7-74 lata, jak i liczb wypoyczonych
woluminów (tabela 2.23).
Z bada przeprowadzonych w ramach Diagnozy Spoecznej 2011 wynika,
i w gospodarstwach domowych pooonych na obszarach wiejskich zgaszano
konieczno rezygnacji z zakupu ksiek podobnie czsto jak w miastach. Jednak wiejskie gospodarstwa domowe znacznie czciej ni w miecie, nie posiaday wasnych ksigozbiorów (ponad 20% gospodarstw na obszarach wiejskich
do niecaych 5% gospodarstw w najwikszych miastach).
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Tabela 2.23. Biblioteki publiczne (z filiami) na wsi i w miecie
w latach 2000-2010
2000
miasto
wie
3,0
5,9
0,8
1,7
79,4
56,4
5,5
1,9

Wyszczególnienie

2005
miasto
wie
2,9
5,7
0,6
1,2
79,4
55,7
5,4
1,9

2010
miasto
wie
2,9
5,5
0,5
0,9
79,0
54,2
4,8
1,7

Biblioteki w tys.
Punkty biblioteczne w tys.
Ksigozbiór w mln wol.
Czytelnicy w mln*
Czytelnicy na 1000 osób
260
153
263
148
236
w wieku 7-74 lata
Wypoyczenia w mln wol.*
107,0
40,2
102,5
38,7
87,0
Wypoyczenia na
20
21
19
21
18
1 czytelnika w wol.
* w ci gu roku
ródo: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010, May Rocznik Statystyczny, GUS 2011.

133
32,9
20

2.4.3. Kina i telewizja
Znacznemu zmniejszeniu na obszarach wiejskich ulega liczba kin (tabela
2.24 i tabela 2.25). czy to naley przede wszystkim ze zmianami w organizacji sieci i charakteru placówek kinowych. W ostatnich dziesicioleciach ulego
likwidacji wikszo obiektów oraz kin ruchomych, na rzecz multipleksów
umieszczanych najczciej przy centrach handlowych. Z punktu widzenia potrzeb ludnoci wiejskiej tego typu placówki s najczciej dostpne dla mieszkaców wsi podmiejskich.
Tabela 2.24. Kina w latach 2000-2009
Wyszczególnienie

2000
2005
Ogóem Na wsi Ogóem Na wsi
(%)
(%)
675
5,3
536
4,5
227
3,8
235
2,6
527
2,0
948
2,0

2009
Ogóem Na wsi
(%)
448
3,8
248
2,0
1417
1,5

Kina stae
Miejsca w kinach (w tys.)
Seanse (w tys.)
Widzowie w kinach (w tys.)
staych
20860
1,1
24836
1,6
38975
83
ruchomych
32
71,4
29
59,0
ródo: opracowano na podstawie Rocznika Statystycznego RP, GUS, 2010.

1,4
14,3

Na regres maych kin i kin objazdowych czy sezonowych, na obszarach
wiejskich, ma wpyw take relatywnie atwa dostpno i szeroki wybór kanaów telewizji satelitarnej, czy te kopiowanie plików z filmami z internetu. Telewizja i internet staj si powszechnie dostpnymi nonikami treci kulturalnych. Z Diagnozy Spoecznej 2011 wynika, i z telewizji najwicej korzystaj te
osoby, które nie maj innych potrzeb kulturalnych.
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Tabela 2.25. Kina na obszarach wiejskich w latach 2000-2009
Wyszczególnienie

2000
2005
Kina stae
Liczba kin
36
24
Miejsca w kinach (w tys.)
8,5
6,0
Seanse w tys.
10,5
17,9
Widzowie w kinach w tys.
225,4
388,7
Widzowie na 1 kino
6 261
16 196
Kina ruchome
Seanse w tys.
1,0
0,4
Widzowie w kinach w tys.
23,0
17,3
Widzowie na 1 seans
23
43
ródo: opracowano na podstawie Rocznika Statystycznego RP, GUS, 2010.

2009
17
4,9
21,0
526,1
30 949
0,2
11,8
59

Pokrelenia wymaga jednak fakt, e w porównaniu z miastem, na wsi telewizja jest ogldana w mniejszym wymiarze185, gdy oferta telewizji kablowej
w miastach jest bogatsza i atrakcyjniejsza od telewizji naziemnej, która dociera
gównie na obszary wiejskie. Przy ocenie czasu spdzanego na ogldaniu telewizji naley uwzgldni równie specyfik pracy w gospodarstwie rolnym niejednakowo absorbujc w rónych okresach czasowych. Nie bez znaczenia s
te odmienne ni w miastach formy odpoczynku. Na czas powicony na ogldanie
telewizji wpyw ma take wyksztacenie telewidzów. Z prowadzonych w 2011 roku bada wynika, e wród ludnoci z wyksztaceniem podstawowym i niszym
jest dwukrotnie wicej osób powicajcych ponad trzy godziny dziennie na ogldanie telewizji ni wród osób z wyksztaceniem wyszym i policealnym186.
2.5. Kompetencje cywilizacyjne ludnoci wiejskiej
2.5.1. Wyposaenie gospodarstw domowych – komputery i internet
W ostatnich latach znacznie zwikszy si odsetek gospodarstw domowych posiadajcych komputer, jak i dostp do internetu. W skali kraju w roku
2011 dwie trzecie gospodarstw domowych posiadao komputer, a w 27,8% gospodarstw dysponowano wicej ni jednym takim urzdzeniem. Z kolei dostp

185

Wedug Diagnozy Spoecznej 2011, w miecie, w zalenoci od jego wielkoci, trzy i wicej godzin na ogldanie programów TV przeznaczao od 30,3% do 35,9% osób, natomiast na
wsi 27% osób, a w grupie rolników 18,9%. Do znaczy odsetek rolników (14,1%) oglda
TV w wymiarze mniejszym ni jedna godzina lub w ogóle nie oglda emitowanych programów.
186
Por. Diagnoza Spoeczna. Warunki i jako ycia Polaków, pod red. J. Czapiski i T. Panek, Rada Monitoringu Spoecznego, Warszawa 2011, s. 116, 117, 260.
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do internetu posiadao 61,1% rodzin187. Wanym spoecznie problemem jest natomiast nierównomierno dostpu do internetu w wymiarze terytorialnym. Podkreli jednak naley, e dysproporcje w tym zakresie ulegaj stopniowemu
zmniejszaniu. W roku 2009 w stosunku do roku 2005, na obszarach wiejskich, te
rozbienoci ulegy dwukrotnemu zmniejszeniu (tabela 2.26). W badanym okresie
dwukrotnie wzrosa liczba wiejskich gospodarstw domowych wyposaonych
w komputer, powikszya si take ich liczba w grupie rolników (tabela 2.27).
Przez cay porównywany okres, utrzymywaa si niekorzystna dla wsi
rónica w dostpie do internetu. W stosunku do ludnoci zamieszkaej w miastach, gdzie 61,2% gospodarstw domowych posiadao dostp do internetu, odsetek identycznych sytuacji w odniesieniu do gospodarstw domowych na terenach
wiejskich by zdecydowanie niszy i wynosi 47,3%. Pogbiajce si zrónicowanie w tym zakresie wykazay take badania przeprowadzone w 2011 roku w ramach Diagnozy Spoecznej. Wynika z nich, i w pierwszej poowie roku 2011 na
wsi 58,9% gospodarstw domowych posiadao komputer, a 51,5% dostp do Internetu i chocia wielkoci te, w stosunku do poprzednich lat badania ulegy znacznemu zwikszeniu, to nadal w miastach sytuacja w tym zakresie bya bardziej korzystna. W miastach, w zalenoci od ich zaludnienia, komputer posiadao od
77,1% do 65% gospodarstw domowych, a internet od 73,3 % do 61,4% domostw.
Tabela 2.26. Gospodarstwa domowe posiadajce dostp do internetu wedug
rodzajów czy 2005, 2008 i 2009 roku (% ogóu gospodarstw)
Odsetek gospodarstw domowych
Wyszczególnienie
Ogóem

2005
miasto
wie
36,1

Posiadajce cza:
Szerokopasmowe
57,2
Przez telefon stacjonarny –
30,1
cyfrowe linie abonenckie
(DSL)
Inne
31,1
Wskopasmowe
15,5
Przez telefon stacjonarny –
32,3
modem analogowy lub modem
cyfrowy (ISDN)
Przez telefon komórkowy
41,8
ródo: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010.

2008
miasto
wie

2009
miasto
wie

18,8

52,2

33,7

61,2

47,3

27,6

44,7

29,3

56,3

40,6

17,1

20,9

16,9

21,3

24,1

11,8
13,6

24,6
7,4

7,2
9,8

37,4
6,2

18,3
10,0

40,9

7,2

8,5

6,7

7,3

53,0

3,1

4,0

6,1

8,2

187

Por. Diagnoza Spoeczna. Warunki i jako ycia Polaków, pod red. J. Czapiski i T. Panek, Rada Monitoringu Spoecznego, Warszawa 2011, s. 299, 302.
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Tabela 2.27. Gospodarstwa domowe rolników posiadajce komputer oraz dostp
do internetu w roku 2005 i 2009 (% ogóu gospodarstw)
Wyszczególnienie
2005
Komputer
Drukarka
Dostp do internetu
Dostp szerokopasmowy
ródo: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010.

2009
35,6
23,2
11,4
*

68,6
48,4
50,5
29,3

Jednym z gównych powodów istnienia nierównoci terytorialnych w dostpie do internetu jest brak zasigu dla odpowiednich technologii, gdy obszary
wiejskie stanowi czsto tzw. „biae plamy dostpu”. Na takich terenach niedostpne s technologie kablowe i DSL. Powizaniem dla tego problemu jest
wdraanie infrastruktury bezprzewodowej. Dotyczy to zwaszcza obszarów, na
których ze wzgldu na due rozproszenie mieszkaców koszty inwestycji w inne
technologie s zbyt wysokie. Powolny rozwój internetu szerokopasmowego
w Polsce jest warunkowany przede wszystkim rozproszeniem sieci osiedleczej.
Poczenie duego obszaru kraju w wielu miejscach utrudnia wzrost skali dostpu, gdy nakady na infrastruktur w mniejszym stopniu przekadaj si na wzrost
zasigu technologii na obszarach mniej zaludnionych, gdzie takie inwestycje staj
si nieopacalne. Przeszkod jest te niski poziom rozwoju sieci telefonii stacjonarnej i telewizji kablowej, zapewniajcych infrastruktur dostpu do internetu188.
Z internetu zarówno mieszkacy miast jak i wsi korzystali najczciej we
wasnym mieszkaniu (tabela 2.28), nastpnie w pracy i mieszkaniu innych osób.
Tabela 2.28. Odsetek osób w wieku od 16 do 74 lat korzystajcych z internetu
w 2008 i 2010 roku
Wyszczególnienie

2005
miasto

2008
wie

miasto

2010
wie

miasto

wie

Ogóem

50

30

57

36

65

48

W miejscu zamieszkania

27

9

48

27

60

43

W mieszkaniu innych osób

10

5

10

7

13

9

W pracy

14

6

19

8

24

10

W szkole lub na uczelni

10

10

9

8

9

9

7

4

4

2

7

3

W innym miejscu publicznym

ródo: May Rocznik Statystyczny GUS 2009, 2011.
188

Por. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, pod red. naukow M. Boni, Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów, Zespó Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, lipiec 2009.
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Naley podkreli, e wpyw na rozpowszechnienie dostpu do internetu
w coraz wikszym stopniu ma relatywnie wysoki odsetek wiejskich szkó wyposaonych w komputery, zwaszcza szkó podstawowych i gimnazjów (tabela 2.29).
Tabela 2.29. Odsetek szkó wyposaonych w komputery
(w % danej grupy szkó) w latach 2001-2008
Wyszczególnienie

2001/2002

2004/2005

Szkoy podstawowe
78,9
Gimnazja
81,6
Licea ogólnoksztacce
42,7
ródo: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010.

89,0
80,5
45,8

Wie
94,8
81,9
56,1

2007/2008
Miasto
95,7
82,7
73,8

Z zebranych danych wynika, e polskie szkoy mog odgrywa wan rol w przeamywaniu wykluczenia cyfrowego. Brak jest jednak danych na temat
sposobu wykorzystywania tych zasobów. W Polsce w ostatnich latach realizowano take liczne programy tworzenia punktów publicznego dostpu do internetu (Public Internet Access Points – PIAP) – pracowni komputerowych z internetem, tworzonych w rónego rodzaju instytucjach publicznych189. W rezultacie
dostpne zasoby sprztowe i infrastruktura czsto nie s w peni wykorzystywane. Tworzone punkty nie zawsze docieraj te do wszystkich grup pozbawionych dostpu do internetu. Brak jest na przykad ogólnopolskiego projektu
w sposób systematyczny redukujcego wykluczenie cyfrowe osób starszych.
2.5.2. Wykorzystywanie komputera i internetu
Jak ju odnotowano wczeniej, w ostatnich piciu latach zaobserwowano
wzrost odsetka osób korzystajcych z komputera i internetu, zarówno w miecie
jak i na wsi (tabela 2.30). Warto podkreli fakt, i komputer i internet wykorzystywany jest nie tylko w celu zabawy i rozrywki, ale przede wszystkim suy do
wysyania i odbierania poczty elektronicznej, wyszukiwania informacji o towa-

189

Wedug danych z opracowania: Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, pod red. naukow M.
Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespó Doradców Strategicznych Prezesa Rady
Ministrów, Warszawa, lipiec 2009, w najwikszych, ogólnopolskich projektach stworzono
m.in.: 2920 PIAPów w bibliotekach we wszystkich polskich gminach w ramach programu
„Ikonka”, ponad 900 gminnych centrów informacji o czcych z zaoenia funkcj PIAPu
i punktu doradztwa zawodowego, 256 centrów typu „wioska internetowa”, 379 centrów
ksztacenia na odlego na wsi, 480 internetowych centrów edukacyjno-owiatowych w remizach straackich oraz 360 szkolnych orodków kariery. Pracownie komputerowe zakadane
w ramach projektów „Pracownie komputerowe dla szkó” oraz „Internetowe centra informacji
multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” dziaaj równie w kadej polskiej szkole.
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rach i usugach, zakupu towarów i usug czy te wyszukiwania informacji dotyczcych zdrowia (tabela 2.31 i tabela 2.32).
Tabela 2.30. Odsetek ludnoci w wieku 16-74 lata korzystajcych z komputera
i internetu w latach 2005-2009, wedug miejsca zamieszkania
Wyszczególnienie

Odsetek osób w wieku 16-74 lata
2005
2008
2009
miasto
wie
miasto
wie
miasto
wie

Osoby kiedykolwiek korzysta61,3
42,6
66,7
jce z komputera
Osoby kiedykolwiek korzysta49,6
29,5
59,7
jce z internetu
ródo: May Rocznik Statystyczny GUS 2009, 2010, 2011.

50,7

71,2

57,0

39,3

67,4

51,1

Zwracaj uwag relatywnie wysokie umiejtnoci informatyczne osób
korzystajcych z komputera (tabela 2.33 i tabela 2.34). Jednoczenie nadal
w caym analizowanym okresie (lata 2005-2009) utrzymuj si rónice midzy
wyrónion zbiorowoci ludnoci miejskiej i wiejskiej, chocia skala rozpitoci ulega stopniowemu zmniejszeniu.
Tabela 2.31. Odsetek ludnoci w wieku 16-74 lata korzystajcych z komputera
i internetu w latach 2005-2010 wedug celu korzystania
i miejsca zamieszkania
Wyszczególnienie

Odsetek osób w wieku 16-74 lata
2005
2008
2010
miasto
wie
miasto
wie
miasto
wie

Wysyanie, odbieranie poczty
31
13
elektronicznej
Udzia w czatach, forach
18
11
dyskusyjnych
Wyszukiwanie informacji
23
10
o towarach lub usugach
Zakup towarów i usug
8
2
Suchanie radia,
8
3
ogldanie TV przez internet
Czytanie on-line, pobieranie
16
6
plików z gazetami
lub czasopismami
Wyszukiwanie informacji
10
2
dotyczcych zdrowia
Korzystanie z usug
8
2
bankowych
Korzystanie z usug
16
6
administracji publicznej
ródo: May Rocznik Statystyczny GUS 2009, 2010, 2011.
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46

24

55

36

36

21

46

35

39

22

44

31

16

7

24

14

21

13

25

17

23

11

20

12

23

11

29

19

23

7

32

14

20

9

25

12

Nadal znacznie niszy odsetek osób na terenach wiejskich jest w stanie na
przykad wysa maila z zacznikiem, skompresowa pliki czy te skorzysta
z wyszukiwarki internetowej, ni w miecie.
Tabela 2.32. Odsetek ludnoci w wieku 16-74 lata korzystajcych z komputera
i internetu w 2005, 2008, 2009 roku, wedug celu korzystania
i miejsca zamieszkania
Odsetek osób w wieku 16-74 lata
Wyszczególnienie

2005
miasto

Telefonowanie przez internet,
odbywanie wideokonferencji
Korzystanie z serwisów
turystycznych

2008
wie

miasto

2009
wie

miasto

wie

5,9

2,0

17,6

9,9

23,2

14,2

8,8

2,0

18,5

6,3

18,4

7,3

14,8

7,1

14,3

9,0

22,7

14,8

9,6

4,0

15,3

7,5

19,0

11,2

6,0

2,2

10,3

4,5

11,0

5,7

Granie w gry komputerowe,
pobieranie plików z grami,
muzyk, grafik itp.
Pobieranie programów
komputerowych
Szukanie pracy, wysyanie
ofert dotyczcych zatrudnienia

ródo: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010.

Z Diagnozy Spoecznej 2009 wynika, e pomimo tego, i mniej osób korzysta z wymienionych technologii na obszarach wiejskich, to miejsce zamieszkania ma mniejszy wpyw na wysoko tego wska nika ni na przykad wiek
czy wyksztacenie respondentów. Swoist barier z korzystania z komputera jest
te nie tylko jego posiadanie, ale take brak odpowiedniej motywacji czy brak
chci zdobycia umiejtnoci korzystania z tego urzdzenia. W 2009 roku a
17,3% Polaków w wieku 16 i wicej lat, posiadao w swoim gospodarstwie domowym komputer, ale z niego nie korzystao. Badania wykazay równie, e
mczy ni korzystaj z technologii informacyjno-komunikacyjnych nieco czciej ni kobiety. Wród grupy mczyzn ogóem w Polsce, z komputerów korzystao (w roku 2009) 57% tej zbiorowoci, a z internetu 53%190.
190

Por. Diagnoza Spoeczna 2009. Warunki i jako ycia Polaków, pod red. J. Czapiski
i T. Panek, Rada Monitoringu Spoecznego, Warszawa 2009, s.289 i s.293.
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Tabela 2.33. Umiejtnoci informatyczne osób w wieku 16-74 lata
korzystajcych z komputera
Wyszczególnienie

Odsetek osób w wieku 16-74 lata
2005
2007
2009
miasto
wie
miasto
wie
miasto
wie

Osoby kiedykolwiek korzysta61,3
42,6
66,7
jce z komputera
W tym wykonujce czynnoci:
Kopiowanie, przenoszenie
45,1
30,3
50,5
pliku lub folderu
Korzystanie z funkcji matematycznych w arkuszu kalkula24,7
15,2
30,7
cyjnym
Kompresowanie plików
19,3
9,4
21,3
Instalowanie nowych urzdze
29,3
Pisanie programu
6,1
3,1
5,8
komputerowego
ródo: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010.

50,7

71,2

57,0

36,3

51,4

37,1

21,1

31,2

20,4

11,0
17,3

22,1
30,8

14,0
21,2

3,1

6,0

3,6

Tabela 2.34. Umiejtnoci informatyczne osób w wieku 16-74 lata
korzystajcych z internetu
Wyszczególnienie

Odsetek osób w wieku 16-74 lata
2005
2007
2009
miasto
wie
miasto
wie
miasto
wie

Osoby kiedykolwiek korzysta49,6
29,5
59,7
jce z internetu
W tym wykonujce czynnoci:
Uywanie wyszukiwarki inter44,4
26,9
55,1
netowej
Wysyanie e-maila z zaczni33,8
16,3
42,6
kami
Branie udziau w czatach, gru22,8
13,2
26,7
pach dyskusyjnych
Telefonowanie za pomoc
9,0
3,8
18,9
internetu
Tworzenie strony internetowej
7,2
4,4
8,4
ródo: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010.

39,3

67,4

51,1

35,9

58,6

41,5

22,7

46,4

28,6

16,8

20,9

14,8

8,5

25,1

16,3

5,2

6,6

4,3

Podkreli naley, i we wspóczesnym spoeczestwie brak umiejtnoci
korzystania z komputera i internetu czy te brak dostpu do tego typu urzdze
i mediów odbiera mona jako swoiste upoledzenie czy wrcz wykluczenie spoeczne, gdy s to coraz powszechniej wykorzystywane technologie w yciu codziennym i zawodowym, przy jednoczesnym coraz szybszym wzrocie ich moliwoci, a takie potrzeby staj si coraz bardziej niezbdne w aktywnoci spoecznej.
Niskie kompetencje w zakresie korzystania z komputera i internetu, lub
ich brak, s w duej mierze wynikiem edukacji. Do 2030 roku problemem pozo85

stan braki kompetencji wród starszych pokole, wychowanych w czasach
przed rozpowszechnieniem technologii cyfrowych. Jednak take w przypadku
modszych pokole, mimo cigej obecnoci technologii cyfrowych w ich yciu,
system edukacji musi uczy uytecznego stosowania nowych technologii. Naley równie bra pod uwag moliwo pojawienia si w najbliszych dekadach
nowych technologii, powodujcych powstanie nowych podziaów cyfrowych191.
2.5.3. Znajomo jzyków obcych
W pierwszej dekadzie XXI w. zwikszy si odsetek osób na wsi znajcych jzyki obce. Na przykad w roku 2007 24,4% mieszkaców wsi znao
czynnie i biernie jzyk angielski, 17,2% jzyk niemiecki, a 41% jzyk rosyjski.
W stosunku do roku 2005, w przypadku wymienionych jzyków, odsetek osób
które charakteryzoway si ich znajomoci, wzrós o ponad dwa punkty procentowe (tabela 2.35).
Tabela 2.35. Ludno w gospodarstwach domowych w latach 2005-2007
wedug znajomoci jzyków obcych
Odsetek osób znajcych (czynnie i biernie) jzyki:
angielski
niemiecki
francuski
rosyjski
Miasta
2005
43,2-27,1
23,6-19,4
7,1-3,5
34,5-28,0
2007
49,3-30,2
25,0-24,8
8,2-3,2
35,6-30,9
Wie
2005
21,6
16,2
3,2
22,7
2007
24,4
17,2
2,1
24,6
Rolnicy
2005
6,1
10,2
3,8
33,8
2007
8,4
13,4
2,0
41,8
ródo: opracowanie na podstawie: Diagnoza Spoeczna 2007. Warunki i jako ycia Polaków,
pod red. J. Czapiski i T. Panek, Rada Monitoringu Spoecznego, Warszawa 10.09. 2007.
Lata

Jednak cigle jeszcze utrzymuje si opó nienie ludnoci wiejskiej pod
wzgldem znajomoci jzyków w stosunku do mieszkaców miast, gdzie odsetek
osób znajcych jzyki obce jest dwukrotnie wyszy ni na obszarach wiejskich.
Nisk znajomo jzyków obcych wród ludnoci wiejskiej potwierdzaj
badania przeprowadzone w ramach Diagnozy Spoecznej 2009. Wynika z nich,
i najsabiej znajomo jzyków obcych rozpowszechniona jest wród rolników,
wród których zaledwie 6% czynnie zna przynajmniej jeden jzyk obcy. Podob-

191

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, pod red. naukow M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów, Zespó Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, lipiec 2009.
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nym wska nikiem charakteryzoway si grupy zawodowe obejmujce pomoce
domowe, sprztaczki czy robotników rónych specjalnoci192.
Zwraca uwag fakt, i relatywnie czciej ni w miastach ludno na obszarach wiejskich wada jzykiem rosyjskim, zwaszcza dotyczy to grupy rolników. Ta czynna i bierna znajomo innych jzyków wród mieszkaców wsi, jak
i wyszczególnionej grupy rolników, jest na zdecydowanie niszym poziomie.
Na pewne pozytywne zmiany dotyczce wzrostu znajomoci jzyków obcych, maj przede wszystkim wpyw najmodsze grupy wiekowe obejmujce
dzieci i modzie, które nie tylko obowizkowo ucz si jzyków obcych
w szkoach, ale równie na zajciach pozalekcyjnych (tabela 2.36).
Tabela 2.36. Odsetek ogóu uczniów w szkoach podstawowych
uczcych si jzyków obcych w miecie i na wsi w latach 2000-2011
2000/2001
2004/2005
miasto
wie
miasto
wie
Nauczanie obowizkowe
Angielski
46,7
38,0
53,6
46,7
Francuski
1,6
0,6
0,9
0,2
Niemiecki
20,6
18,4
16,6
16,8
Rosyjski
2,6
12,5
1,0
5,1
Inne
0,3
0,3
0,1
0,1
Nauczanie dodatkowe
Angielski
8,2
8,1
17,8
21,9
Francuski
0,3
0,2
0,8
0,3
Niemiecki
1,8
2,1
6,5
6,8
Inne
0,5
1,2
1,2
1,3
ródo: Mae Roczniki Statystyczne, GUS 2001, 2006, 2011.
Wyszczególnienie

2010/2011
miasto
wie
91,3
0,4
8,1
0,1
0,2

88,4
0,1
10,2
1,3
0,1

2,8
0,7
7,0
1,0

4,4
0,2
7,5
3,5

Niewielkie rónice w skali nauczania jzyków obcych dzieci i modziey z miast i wsi wiadcz przede wszystkim o aspiracjach edukacyjnych rodziców, którzy wykazuj podobn dbao o edukacj dzieci uatwiajc im
start w dorose ycie.
2.5.4. Prawo jazdy
Za niezbdn umiejtno we wspóczesnym wiecie naley te uzna
prowadzenie samochodu, co wymaga posiadania prawa jazdy.
Szczególnie w rodowisku wiejskim samochód spenia bardzo wan rol
ze wzgldu na rozproszenie obiektów infrastruktury. Jest on bardzo czsto niezbdny w gospodarstwie domowym i decyduje o formach aktywnoci ekono192

Por. Diagnoza Spoeczna 2009. Warunki i jako ycia Polaków, pod red. J. Czapiski
i T. Panek, Rada Monitoringu Spoecznego, Warszawa 2009, s. 242.
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micznej (konieczno dojazdów do pracy). Z danych statystyki masowej wynika, e mieszkacy wsi s lepiej wyposaeni w pojazdy w porównaniu z mieszkacami miast. Badania ankietowe prowadzone w IERiG -PIB, wykazay, i
w 2005 roku samochód osobowy posiadao na wsi 54% wiejskich rodzin, w tym
69,5% rodzin rolniczych i 42,35 rodzin bezrolnych. Drugi samochód w rodzinie
ogóem posiadao co dziesite gospodarstwo rolne193. Dokumentuj to równie
dane dotyczce czstoci posiadania prawa jazdy (tabela 2.37).
Tabela 2.37. Ludno w gospodarstwach domowych w latach 2005-2007
wedug posiadania prawa jazdy (w %)
Miasta o liczbie mieszkaców
Wie
Rolnicy
powyej 500
poniej 20 tys.
tys.
2005
47,9
43,5
39,1
66,2
2007
48,2
40,3
40,3
68,6
ródo: opracowanie na podstawie: Diagnoza Spoeczna 2007. Warunki i jako ycia Polaków, pod red. J. Czapiski i T. Panek, Rada Monitoringu Spoecznego, Warszawa 10.09. 2007.
Lata

Wielko odsetka osób posiadajcych prawo jazdy jest porównywalna
ogóem zarówno w rodowisku wiejskim jak i miejskim. Uzna naley, e
w obu przypadkach ta umiejtno jest do rozpowszechniona, zwaszcza
w gospodarstwach domowych rolników, gdzie w roku 2007 w ponad dwóch
trzecich gospodarstw domowych byy osoby z prawem jazdy.
***
Jednym z warunków poprawy jakoci kapitau ludzkiego w Polsce, a zatem zwikszania produktywnoci pracowników i konkurencyjnoci polskiej gospodarki, jest sprawny system edukacji. Niezalenie od zwikszenia przecitnych efektów ksztacenia, jego wanym zadaniem jest skuteczne wyrównywanie
szans rozwojowych osób z rónych rodowisk i obszarów. Edukacja ma kluczowe znaczenie take dla wyrównywania dysproporcji rozwojowych w skali
regionalnej. Najwaniejszymi wyzwaniami i problemami w tym zakresie s
midzy innymi: zapewnienie wszystkim dzieciom dostpu do wczesnej edukacji
w przedszkolach; indywidualizacja procesu ksztacenia tak, by by dostosowany
do potrzeb rónych uczniów oraz dziaania na rzecz upowszechniania edukacji
dorosych polegajce zarówno na poprawie dostpnoci, jak i na uwiadamianiu
korzyci uczenia si przez cae ycie.

193

Por. A. Wrzochalska, Poziom ycia wiejskich rodzin rok po akcesji do Unii Europejskiej,
Raport PW nr 36 PW, IERiG -PIB, Warszawa 2006.
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Pomimo, e w ostatnich latach odnotowano korzystne zmiany wyraajce
si dwukrotnym zwikszeniem odsetka osób z wyksztaceniem wyszym, na
terenach wiejskich, to w dalszym cigu rónice w stosunku do ludnoci z miast
byy znaczce. W miecie tempo wzrostu wysokoci odsetka osób, w wieku
20-24 lata, kontynuujcych nauk byo jeszcze szybsze, co w efekcie przyczyniao si do dalszego narastania i tak niekorzystnych dla terenów wiejskich rónic w strukturze wyksztacenia ludnoci.
Edukacja dorosych, a wic osób które zakoczyy ju etap ksztacenia,
obowizujcy w naszym kraju, jest czynnikiem, który marginalizuje ludno
wiejsk na rynku pracy. Naley jednak odnotowa, e w ostatnich latach uwidoczniy si ju pewne pozytywne symptomy odnonie ksztacenia dorosych.
Niemniej proces doskonalenia kwalifikacji osób dorosych nadal jest selektywny
i ma stosunkowo niewielki zasig.
Ludno wiejska, podobnie jak i cae spoeczestwo, musi by wiadoma
i przygotowana do zwikszenia mobilnoci zawodowej, nierzadko kilkakrotnej
zmiany zawodu czy profilu wykonywanej pracy oraz cigego podnoszenia kwalifikacji, zwaszcza gdy nie s one adekwatne do aktualnych potrzeb rynku pracy
lub s zbyt skromne eby przekada si na awans zawodowy.
Biorc pod uwag ocen poziomu wyksztacenia oraz umiejtnoci
kwalifikacyjnych ludnoci wiejskiej (w tym dostp do nowych technologii
cyfrowych), mona wnioskowa, e przygotowanie do funkcjonowania we
wspóczesnym spoeczestwie i na wspóczesnym rynku pracy osób w wieku
mobilnym jest niewystarczajce. Zwikszenie ich szans na znalezienie pracy
wymaga wic zatem specjalnych dziaa uaktywniajcych determinacj wiejskiej spoecznoci w deniach na rzecz przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego na obszarach wiejskich.
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Rozdzia 3.
Spoeczno-demograficzna struktura i aktywno zawodowa
ludnoci z gospodarstw o rónych zdolnociach konkurencyjnych
Zjawiska demograficzne (w tym przede wszystkim tempo przyrostu naturalnego) s czynnikami autonomicznymi, ale cechy populacji (wiek, pe, poziom
wyksztacenia, aspiracje zawodowe) w danych warunkach mog hamowa lub
stymulowa procesy rozwojowe w sektorze rolnym, które bezporednio wi si
z dywersyfikacj aktywnoci ekonomicznej ludnoci rolniczej i proefektywnociowymi przeobraeni struktur polskiego rolnictwa. Te zmiany stanowi nie tylko zasadniczy problem dla rozwoju rolnictwa i wsi, ale równie caego kraju194.
Przedmiotem opisu jest charakterystyka cech spoecznych i demograficznych oraz aktywnoci zawodowej ludnoci z gospodarstw niskotowarowych,
któr przedstawiono na tle spoecznoci z podmiotów wysokotowarowych, czyli
takich, których dochody z prowadzonej dziaalnoci rolniczej byy przynajmniej
na podobnym poziomie, co rednie zarobki uzyskiwane z pracy zarobkowej poza rolnictwem195.
Podstawowym materiaem empirycznym wykorzystanym w tej czci
opracowania byy informacje z bada terenowych IERiG -PIB zrealizowanych w 2005 roku.
3.1. Skala wystpowania gospodarstw niskotowarowych i wysokotowarowych
Wedug prowadzonych bada w 2005 roku jednostki niskotowarowe stanowiy prawie 64% ogóu indywidualnych gospodarstw rolnych powyej 1 ha
UR, a podmioty wysokotowarowe – 12%.
Tym samym na 1 881 tys. gospodarstw rolnych, okoo 1 200 tys. stanowiy jednostki, których skala prowadzonej dziaalnoci rolniczej nie umoliwiaa
uzyskania satysfakcjonujcych dochodów z dziaalnoci rolniczej w przeliczeniu
na 1 osob w peni zatrudnion, za jakie mona uzna rednie dochody uzyskiwane przez ogó ludnoci. Takie gospodarstwa ze wzgldu na wielko dochodów rolniczych uznaje si z reguy za nierozwojowe i niezdolne do konkurencji.
194

J.S. Zegar, op.cit.
Szerzej problematyk zwizan z zasadami kwalifikacji gospodarstw indywidualnych
i kryteriami wyodrbniania jednostek wysokotowarowych przedstawiono w pracach: B. Karwat-Wo niak, Moliwoci rozwojowe chopskiego rolnictwa na przykadzie gospodarstw wysokotowarowych, Raport PW nr 10, IERiG -PIB, Warszawa 2005; B. Karwat-Wo niak,
P. Chmieliski, Highly commercial farms in family farming in Poland, Raport PW nr 72.1,
IERiG -PIB, Warszawa 2007.

195
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Jednoczenie tylko okoo 220 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych tworzyo zbiorowo podmiotów wysokotowarowych, tj. takich, których skala
produkcji rolniczej predysponuje do osignicia dochodów ze wiadczonej tam
pracy w wysokoci co najmniej równej rednim zarobkom poza rolnictwem,
zatem zdolnych do konkurencji na rynku196.
Wykres 3.1. Udzia gospodarstw niskotowarowych i wysokotowarowych
w strukturach rolnictwa indywidualnego
80
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ródo: opracowano na podstawie bada terenowych IERiG-PIB 2005.

Z perspektywy konkurencyjnoci naszego rolnictwa i dalszej jej poprawy
wany jest w zasadzie nie fakt wystpowania wyej wymienionych grup, ale jak
one s liczne, gdy ich wzajemna relacja wiadczy o kondycji caego sektora197.
Tym samym naley uzna, e obecno duej liczby niskotowarowych gospodarstw rolnych, których uytkownicy nie decyduj si na ich likwidacj, moe
zagraa konkurencyjnoci sektora rolnego. Albowiem ta sytuacja spowalnia
procesy koncentracji i rozwój jednostek, które d do umocnienia swojej pozycji rynkowej i poprawy zdolnoci do konkurowania, tj. wysokotowarowych.
Potencja ekonomiczny i moliwoci, a take zdolnoci do konkurowania
podmiotów funkcjonujcych w sferze produkcji artykuów rolniczych wyznacza
szereg bardzo rónorodnych czynników, które w przypadku gospodarstwa in-
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dywidualnego naley rozszerzy o sytuacj rodzinn uytkowania198. Niezalenie bowiem od funkcji gospodarstwa i od zmian w priorytetach prowadzonej
dziaalnoci rolniczej, nigdy nie zostaa cakowicie zerwana wi czca rodzin i warsztat pracy, gdy nie zmieniy si fundamentalne zasady wzajemnych
powiza, do jakich zaliczy naley zasady przejmowania gospodarstwa, czy
charakter stosunków w odniesieniu do siy roboczej199.
3.2. Ludno w gospodarstwach rolnych
3.2.1. Skad liczebny rodzin
Uytkownikami indywidualnych gospodarstw rolnych z zasady s rodziny
wielopokoleniowe200. Ta teza znajduje potwierdzenie w sytuacji rodzinnej zarówno podmiotów niskotowarowych, jak i wysokotowarowych. W 2005 roku
obu przypadkach rodziny jednoosobowe bd samotne maestwa byy rzadkoci, ale ich odsetek w grupie gospodarstw niskotowarowych by blisko
3-krotnie wikszy ni w wród podmiotów wysokotowarowych (17% wobec
6%). Wród uytkowników podmiotów niskotowarowych, rodziny pene, tj. co
najmniej dwupokoleniowe (obydwoje rodzice i dzieci) stanowiy prawie 65%,
a w grupie podmiotów wysokotowarowych – prawie 84%. W konsekwencji
w 2005 roku gospodarstwo domowe uytkownika gospodarstwa niskotowarowego liczyo rednio 3,9 osoby i byo o prawie 26% mniej liczne ni rodzina
uytkownika gospodarstwa wysokotowarowego (4,9 osoby).
W okresie ostatnich lat, zarówno w sytuacji rodzinnej w populacji z gospodarstw niekonkurencyjnych, jak i majcych zdolnoci konkurencyjne zaszy
pewne przeobraenia. Wyraay si one midzy innymi w spadkiem udziau rodzin jednoosobowych i wzrostem wysokoci odsetka rodzin dwupokoleniowych.
Chocia ogólnie tendencje tych zmian byy zblione, to w rónym stopniu zaznaczyy si w poszczególnych kategoriach gospodarstw. Te odmiennoci znalazy odzwierciedlenie midzy innymi w tempie zmniejszania si wielkoci rodzin w porównywanych grupach gospodarstw. Przykadowo w latach 2000-2005
przecitna wielko rodzin z gospodarstw wysokotowarowych bya praktycznie
staa i wynosia rednio okoo 4,9 osoby. Zmiany odnotowano natomiast
w przypadku wielkoci rodzin z gospodarstw niskotowarowych, a ich przecitna
198
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A. Sikorska, Gospodarstwa socjalne w strukturze spoeczno-ekonomicznej wsi, Studia
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liczebno zmniejszya si z 4,1 do 3,9 osoby, czyli o 5%. Konsekwencj tych
trendów by wzrost dystansu w liczebnoci rodzin pomidzy porównywanymi
gospodarstwami. W 2000 roku statystyczna rodzina uytkujca gospodarstwo niskotowarowe liczya blisko 20% mniej osób ni rodzina z gospodarstwa wysokotowarowego. Pi lat pó niej analogiczny wska nik by o okoo 5 pp. wyszy.
3.2.2. Struktura demograficzna ludnoci
W odniesieniu do kadej grupy ludnoci znaczcym czynnikiem warunkujcym jej aktywno ekonomiczn jest struktura demograficzna, zwaszcza wedug wieku. Z reguy w relatywnie duym stopniu decyduje ona o relacjach pomidzy utrzymywanymi i utrzymujcymi, a take midzy aktywnymi i biernymi
zawodowo201.
Z porównania struktury wieku osób z gospodarstw niskotowarowych,
z analogicznymi danymi z jednostek wysokotowarowych wynika, e zaznaczaj
si pewne rónice pomidzy opisywanymi kategoriami. Naley jednak podkreli, e ogólnie odmiennoci w podziale ludnoci wedug wieku pomidzy wyrónionymi grupami gospodarstw byy relatywnie mae (wykres 3.2), a tendencje zmian w wikszoci podobne, czyli w dwu zbiorowociach zaznaczyy si
pewne symptomy starzenia si202.
Analiza struktury wieku wyodrbnionych grupach ludnoci wykazaa, e
w 2005 roku, podobnie jak w latach wczeniejszych, osoby w wieku produkcyjnym stanowiy zdecydowanie dominujc grup w obydwu populacjach. Bez
wzgldu na kategori gospodarstwa, osoby w okresie ustawowej aktywnoci
zawodowej stanowia prawie dwie trzecie ogóu ludnoci. Nie zmienia to faktu,
e czonkowie rodzin z gospodarstwach niskotowarowych byli relatywnie starsi
ni osoby z podmiotów wysokotowarowych. Na podstawie bada ankietowych
ustalono, e w 2005 roku prawie 16% ludnoci z gospodarstw niskotowarowych
byo w wieku poprodukcyjnym (wród ogóu ludnoci rolniczej – ponad 15%),
gdy w wysokotowarowych analogiczny odsetek wynosi mniej ni 13%. Take
w przypadku osób w wieku produkcyjnym niemobilnym, stosunkowo wicej byo
ich wród ludnoci z gospodarstw niskotowarowych (okoo 23%), ni w populacji
z podmiotów wysokotowarowych (prawie 21%).

201
A. Sikorska, Zmiany w strukturze spoeczno-ekonomicznej ludnoci niechopskiej w okresie transformacji ustrojowej, Raport PW nr 5, IERiG -PIB, Warszawa 2005.
202
B. Karwat-Wo niak, P. Chmieliski, Highly commercial farms in family farming in Poland, Raport PW nr 72.1, IERiG -PIB, Warszawa 2007.
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Wykres 3.2. Struktura ludnoci wg wieku* i pci w wyrónionych grupach
indywidualnych gospodarstw rolnych
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* Przyjto stosowane przez GUS ekonomiczne grupy wieku: przedprodukcyjny – osoby do
17 lat; produkcyjny – kobiety w wieku 18-59 lat i mczy ni w wieku 18-64 lata; poprodukcyjny – kobiety 60 lat i wicej oraz mczy ni 65 lat i wicej. W wieku produkcyjnym wydzielane s jeszcze dwie grupy: mobilny (produkcyjny modszy) – osoby w wieku 18-44 lat
i niemobilny (produkcyjny starszy) – kobiety w wieku 45-59 lat i mczy ni w wieku 45-64
lata. Taki podzia zastosowano powszechnie w caym opracowaniu.
ródo: opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 2005.

W odniesieniu do ludnoci w wieku produkcyjnym mobilnym odrbnoci
praktycznie nie wystpoway, a udzia osób w tym wieku w obydwu grupach
wynosi okoo 40%. Jednoczenie w rodzinach z gospodarstw niskotowarowych
yo nieco mniej osób w wieku przedprodukcyjnym. Ich udzia wród ludnoci
z podmiotów niskotowarowych wynosi prawie 22%, podczas gdy w zbiorze
gospodarstw wysokotowarowych byo to 26%.
Analizujc struktur ludnoci w zalenoci od pci stwierdzono, e relacje
pomidzy liczebnoci kobiet i mczyzn byy bardzo zblione. Te waciwoci
dotyczyy obydwu porównywanych zbiorowoci, chocia udzia kobiet by nieco niszy ni mczyzn (49% wobec 51%).
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3.3. Poziom wyksztacenia ludnoci
Pomimo, e struktura demograficzna osób z porównywalnych zbiorów
zwizanych bya zbliona, to ludno z gospodarstw niskotowarowych cechowaa si nieco niszym poziomem skolaryzacji ni populacja z jednostek wysokotowarowych (wykres 3.3).
Wykres 3.3. Poziom wyksztacenia ludnoci w wieku 15 lat i wicej
z wyrónionych grup gospodarstw rolnych
60
odsetek osób z wyksztceniem

51,1

49,3

50
38,2

40
33,0
30,6

32,0

34,2 35,0

32,7

31,2

29,8

30

25,7

27,1

20
13,3
7,1 7,9 8,2

10

10,9

0
ustawowym* zasadniczym

rednim

wyszym

ogólnym

rolniczym

nierolniczym

zawodowym
gospodarstwa:

niskotowarowe

wysokotowarowe

ogóem badane

* Wyksztacenie podstawowe b d gimnazjalne.
ródo: opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 2005.

W grupie osób z gospodarstw niskotowarowych – w porównaniu do
populacji z podmiotów wysokotowarowych – mniej byo absolwentów szkó
rednich i pomaturalnych (26% wobec 30%) oraz wyszych (7% wobec 8%),
natomiast nieco wikszy by udzia osób z wyksztaceniem ogólnym na poziomie ustawowym, tj. podstawowym bd gimnazjalnym (33% wobec 31%)
i zasadniczym (34% wobec 35%).
W kadej z wyodrbnionych kategorii, najczstszym kierunkiem edukacji
byo zdobycie kwalifikacji nierolniczych. Wród ludnoci z gospodarstw niskotowarowych odsetek osób z takim wyksztaceniem by jednak wyra nie wikszy
ni wród osób z gospodarstw wysokotowarowych (51% wobec 38%),
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a w zwizku z tym udzia osób z wyksztaceniem rolniczym by w jednostkach
niskotowarowych trzykrotnie mniejszy ni w gospodarstwach wysokotowarowych (11% wobec 31%).
Rónice w poziomie oraz ukierunkowaniu wyksztacenia osób z gospodarstw
niskotowarowych i wysokotowarowych s przejawem procesu racjonalizowania
wzajemnych relacji pomidzy funkcjami gospodarstwa rolnego a postawami zawodowymi ich uytkowników oraz pozostaych czonków rodziny rolniczej.
3.4. Struktura demograficzna i poziom skolaryzacji osób pracujcych
w dziaalnoci rolniczej
Spoeczno-demograficzne cechy ludnoci yjcej w rodzinach z uytkownikiem
gospodarstwa rolnego nie s tosame z waciwociami osób pracujcych w dziaalnoci rolniczej. Cz osób wykonuje czynnoci o charakterze pomocniczym w ograniczonym zakresie czasowym, zwaszcza jeli swojej aktywnoci zawodowej nie wi
z zatrudnieniem w rodzinnym gospodarstwie rolnym.
W analizach uwarunkowa sprawnego funkcjonowania gospodarstw rolnych w warunkach nasilajcej si konkurencji, szczególnie czsto podnoszon
kwesti jest poziom wyksztacenia pracujcych w dziaalnoci rolniczej. Podkrela si, e wraz z rozwojem gospodarczym i zmianami technologicznymi
wzrasta znaczenie wiedzy w procesie produkcyjnym, której gównym wyznacznikiem jest wyksztacenie203. W konsekwencji o sile ekonomicznej poszczególnych gospodarstw i ich zdolnociach do konkurowania w coraz wikszym zakresie decyduje poziom skolaryzacji osób pracujcych w dziaalnoci rolniczej.
Z porównania cech demograficznych osób zatrudnionych w gospodarstwach niskotowarowych z analogicznymi danymi z podmiotów wysokotowarowych wynika, e sia robacza podmiotów niskotowarowych bya demograficznie starsza (wykres 3.4).
W obydwu porównywanych kategoriach gospodarstw rolnych zdecydowan wikszo pracujcych stanowiy osoby bdce w ustawowym okresie aktywnoci zawodowej. W zbiorze osób zatrudnionych w gospodarstwach niskotowarowych mniej ni w jednostkach wysokotowarowych byo ludnoci w wieku produkcyjnym (83% wobec 89%), a jednoczenie rzadziej pracoway tam
osoby w wieku produkcyjnym modszym (51% wobec 58%). Ponadto w pierwszej z wymienionych zbiorowoci dwukrotnie wicej byo osób w wieku popro-

203
G.M.D. Gall, J. Gall, W. Borg, Educational research: An introduction, Allyn&Bacon,
Boston 2003.
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dukcyjnym i stanowiy one ponad 13% wszystkich pracujcych w dziaalnoci
rolniczej prowadzonej w gospodarstwach niskotowarowych.
Wykres 3.4. Struktura wieku osób powyej 15 roku ycia pracujcych
w rodzinnym gospodarstwie rolnym
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ródo: opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 2005.

Rónice w cechach demograficznych osób pracujcych w wyrónionych
grupach gospodarstw nie ograniczay si do ich struktury wedug wieku, ale dotyczyy równie podziau wedug pci. W 2005 roku, podobnie jak i wczeniej,
stopie sfeminizowania populacji pracujcej w dziaalnoci rolniczej by wyra nie wyszy w jednostkach niskotowarowych ni w gospodarstwach wysokotowarowych (54% wobec 49%). Ta sytuacja bya uwarunkowana zarówno gorsz
kondycj ekonomiczn i niszym poziomem technicznego wyposaenia podmiotów wysokotowarowych ni niskotowarowych.
Rónice w udziale kobiet wród zatrudnionych w gospodarstwach niskotowarowych i wysokotowarowych wiadczyy o odmiennociach w zaawansowaniu procesów racjonalizacji w organizacji pracy i profesjonalizacji stosunków
pracy w analizowanych grupach gospodarstw.
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Wykres 3.5. Struktura wyksztacenia osób zatrudnionych w wyrónionych
kategoriach rodzinnych gospodarstw rolnych
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Z zebranych danych wynikao, e populacja pracujca w gospodarstwach
niskotowarowych charakteryzowaa si niszym poziomem wyksztacenia ni
zatrudnieni w podmiotach wysokotowarowych. Dotyczyo to zarówno wyksztacenia ogólnego, jak i kwalifikacji zawodowych. Nie zmienia to faktu, e ogólnie
wyksztacenie powyej wymaganego ustawowo posiaday jednakowo czsto
osoby zatrudnione w jednostkach niskotowarowych, jak i ludno z gospodarstw
wysokotowarowych. W 2005 roku osoby, które ukoczyy edukacj na poziomie ustawowym w obydwu kategoriach gospodarstw stanowiy okoo 28% (wykres 3. 5). Jednoczenie w grupie osób pracujcych w gospodarstwach niskotowarowych – w porównaniu do populacji z podmiotów wysokotowarowych –
mniej byo absolwentów szkó rednich i pomaturalnych (26% wobec 35%)
oraz wyszych (7% wobec 12%), natomiast nieco wikszy by udzia osób
z wyksztaceniem ogólnym na poziomie zawodowym (40% wobec 34% oraz
zasadniczym (34% wobec 35%).
Jeeli chodzi o wyksztacenie zawodowe, to wród osób pracujcych niezalenie od wyodrbnionych kategorii, najczstszym kierunkiem edukacji byo
zdobycie kwalifikacji nierolniczych. W populacji zatrudnionej w gospodarstwach niskotowarowych odsetek osób z takim wyksztaceniem by jednak wy98

ra nie wikszy ni wród osób z gospodarstw wysokotowarowych (55% wobec
45%). Równoczenie, wród pracujcych w jednostkach niskotowarowych niszy by udzia osób, które ukoczyy szkoy rolnicze. Rónice w wysokoci tego
odsetka byy znaczce, a osoby ze szkolnymi kwalifikacjami rolniczymi stanowiy
niespena 13% w populacji zwizanej z jednostkami niskotowarowymi, a okoo
31% wród populacji zatrudnionej w gospodarstwach wysokotowarowych.
Przedstawione powyej rónice w wyksztaceniu zawodowym ludnoci zatrudnionej w wyrónionych kategoriach gospodarstw, odzwierciedlaj szanse
redukcji zatrudnienia w dziaalnoci rolniczej oraz ograniczenia liczby osób
zbdnych w gospodarstwie poprzez ich zatrudnienie poza rolnictwem.
3.5. Cechy demograficzne i poziom skolaryzacji kierowników gospodarstw
Wraz z rozwojem gospodarczym czynnikiem coraz silniej decydujcym
o efektywnoci bd nieefektywnoci prowadzonej dziaalnoci rolniczej staje
si jako zasobów pracy204. Szczególnie wane s waciwoci osób kierujcych205 dziaalnoci rolnicz, poniewa to one podejmuj strategiczne decyzje,
które warunkuj charakter i losy gospodarstwa206.
Z danych o wieku kierowników gospodarstw wynika, e ogólnie rónice
w tym zakresie pomidzy wyodrbnionymi kategoriami gospodarstw byy stosunkowo niewielkie. Nie zmienia to faktu, e osoby zarzdzajce gospodarstwami niskotowarowymi byy relatywnie starsze ni kierownicy jednostek aktywnych na rynkach rolnych. Rónice te wyraay si gównie w 4-krotnie wyszym (10% wobec nieco ponad 2%) odsetku kierowników w wieku poprodukcyjnym i niszym odsetku (45% wobec 49%) osób do 44 roku ycia, tj. bdcych w wieku produkcyjnym mobilnym. W konsekwencji, redni wiek kierujcego gospodarstwem niskotowarowym wynosi 46,5 lat i by okoo 5% wyszy
ni zarzdzajcego podmiotem wysokotowarowym (44,4 lat). Na podkrelenie
zasuguje równie wyszy stopie sfeminizowania w gronie kierowników gospodarstw niskotowarowych. Odsetek kobiet wród zarzdzajcych podmiotami
niskotowarowymi by ponad 3-krotnie wyszy ni wród kierujcych jednostkami towarowymi i wynosi prawie 24%.
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G.M.D. Gall, J. Gall, W. Borg, Educational research: An introduction, Allyn&Bacon,
Boston 2003.
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Nazwy kierownik, gospodarujcy, zarzdzajcy i rolnik, w opracowaniu uywane s zamiennie.
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B. Klepacki, Znaczenie wiedzy i wyksztacenia w rozwoju rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiczne nr 2, Uniwersytet Warmisko-Mazurski, Olsztyn 2004.
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Wykres 3. 6. Struktura osób kierujcych rodzinnym gospodarstwem rolnym
wedug wieku i pci
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ródo: opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 2005.

Podobnie jak w przypadku ogóu ludnoci oraz wród osób pracujcych
w rodzinnych gospodarstwach, równie wród rolników zaznaczyy si rónice
pomidzy poziomem wyksztacenia w zalenoci do tego, czy gospodarstwo byo w grupie podmiotów niskotowarowych czy wysokotowarowych. Z zasady
kierujcy gospodarstwami niskotowarowymi byli nieco gorzej wyksztaceni ni
zarzdzajcy jednostkami towarowymi. wiadczy o tym przede wszystkim
wyszy odsetek osób koczcych edukacj na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym, czyli ustawowym, a take niszy udzia kierowników z wyksztaceniem rednim (wykres 3.7). Wyksztacenie ogólne na poziomie ustawowym posiadao 28% kierujcych podmiotami niskotowarowymi, a wród zarzdzajcych
gospodarstwami wysokotowarowymi analogiczny odsetek wynosi mniej ni
19%. W obydwu grupach kierowników najbardziej rozpowszechnione byo wyksztacenie zasadnicze (okoo 47% osób). Rónic nie byo równie w wysokoci
odsetka kierowników z wyszym wyksztaceniem, który wynosi okoo 5%.
Najwiksze dysproporcje wystpiy w zakresie wyksztacenia na poziomie red100

nim. W grupie gospodarstw niskotowarowych takie wyksztacenie posiadao
20% rolników, gdy w odniesieniu do jednostek wysokotowarowych byo to 29%.
Wykres 3. 7. Wyksztacenie kierowników z wyrónionych grup gospodarstw

* Wyksztacenie podstawowe b d gimnazjalne.
ródo: opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 2005.

Podobnie jak wród ogóu ludnoci rolniczej, równie w przypadku osób
gospodarujcych uwidacznia si skonno do zdobywania kwalifikacji nierolniczych. wiadcz o tym kierunki specjalizacji zawodowej kierowników z wyodrbnionych kategorii gospodarstw. Chocia szkolne wyksztacenie nierolnicze
zdecydowanie najczciej posiadali gospodarujcy z podmiotów niskotowarowych (52%), to równie wród zarzdzajcych pozostaymi gospodarstwami
towarowymi, udzia osób z wyksztaceniem nierolniczym by znaczcy i wynosi 30%. Jednoczenie wród kierowników gospodarstw niskotowarowych udzia
osób posiadajcych wyksztacenie rolnicze by ponad 2,5 – krotnie mniejszy ni
zarzdzajcych pozostaymi gospodarstwami towarowymi i wynosi 20%.
3.6. Aktywno zawodowa ludnoci
Rodzinny model gospodarowania, dominujcy w polskim rolnictwie, skutkuje angaowaniem si do pracy w gospodarstwie rolnym osób wywodzcych
si sporód czonków rodziny, co powoduje, e to jej skad w gównej mierze
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warunkuje cechy populacji zatrudnionej w dziaalnoci rolniczej207. Jednoczenie wraz z rozwojem pozarolniczego rynku pracy wanym determinantem stay
si aspiracje zawodowe i plany yciowe poszczególnych osób. Konkurencja
pracy zarobkowej przy wyborze gównego miejsca zatrudnienia – w gospodarstwie lub poza nim – przyczynia si do wzrostu znaczenia kondycji ekonomicznej poszczególnych gospodarstw przy podejmowaniu takich decyzji. W konsekwencji nie tylko sytuacja rodzinna, ale take moliwoci pracy, a przede
wszystkim waciwoci ekonomiczne poszczególnych gospodarstw warunkuj
umiejscowienie aktywnoci zawodowej208.
Wykres 3.8. Ludno w wieku 15 lat i wicej wedug miejsca pracy
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ródo: opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 2005.

Ludno zwizan z rolnictwem charakteryzuje wysza aktywno zawodowa ni pozostaych mieszkaców kraju209, a jednoczenie mona zaobserwowa poka ny zakres dwuzawodowoci wród rodzin rolniczych210. Dowodzi tego równie badanie aktywnoci zawodowej ludnoci z wyodrbnionych kategorii rodzinnych gospodarstw rolnych, z której wynika, e w 2005 roku okoo 73%
207

A. Sikorska, Gospodarstwa socjalne w strukturze spoeczno-ekonomicznej wsi, Studia
i Monografie, z. 117, IREiG , Warszawa 2003.
208
A. Sikorska, op.cit.
209
J.St. Zegar, róda utrzymania rodzin zwi zanych z rolnictwem, Studia i Monografie,
z. 133, IERiG -PIB, Warszawa 2006.
210
A. Kaleta, Wielozawodowo na obszarach wiejskich – perspektywa globalizacji, [w:] Polska wie 2025, Fundusz Wspópracy, Warszawa 2005.
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osób pitnastoletnich i starszych z gospodarstw niskotowarowych i 79% czonków rodzin z podmiotów wysokotowarowych bya aktywna na rynku pracy.
Rónice w skali prowadzonej dziaalnoci rolniczej wyodrbnionych kategorii gospodarstw znalazy odzwierciedlenie w odmiennoci w podziale ludnoci z tych grup wedug miejsca pracy (wykres 3.8).
W kadej grupie gospodarstw najwiksz zbiorowo stanowiy osoby zatrudnione wycznie we wasnej dziaalnoci rolniczej. W 2005 roku w takim
zakresie pracowao blisko 57% ogóu zatrudnionych czonków rodzin z gospodarstw niskotowarowych i by to udzia o prawie 26 pp. mniejszy ni wród
osób pracujcych z gospodarstw wysokotowarowych. Z kolei w populacji z jednostek niskotowarowych wyra nie wikszy ni w wysokotowarowych by udzia
osób czcych prac w rodzinnym gospodarstwie i poza nim (34% wobec 13%)
oraz zatrudnionych wycznie poza rolnictwem (13% wobec 5%).
3.6.1. Praca we wasnym gospodarstwie rolnym
Ze wzgldu na specyfik produkcji rolniczej (sezonowo prac) powszechnie wystpuje okresowe angaowanie si czonków rodziny rolniczej
w prowadzon dziaalno gospodarcz. Z bada prowadzonych w 2005 roku
wynika, e niezalenie od typu gospodarstw okoo 77-78% osób pitnastoletnich i starszych, angauje si w prowadzon dziaalno rolnicz.

odsetek osób pracujcychc w gospodarstwie

Wykres 3.9. Struktura osób wedug czasu pracy w gospodarstwie rolnym*
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* Odpowiednio za 100 uznano ogóln liczb osób w wieku 15 i wicej lat zaangaowanych do
zaj rolniczych w jednej z wyrónionych kategorii gospodarstw.
ródo: opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 2005.
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Ze szczegóowej analizy danych o wielkoci zaangaowania si poszczególnych osób w prac przy produkcji rolniczej wynika, e w zalenoci
od charakteru gospodarstwa odmienna bya struktura tych osób wedug iloci
pracy (wykres 3.9).
Wród osób zaangaowanych przy zajciach w gospodarstwach niskotowarowych, tylko nieco ponad 29% byo zatrudnionych w penym wymiarze
czasu pracy. By to udzia okoo 2-krotnie mniejszy ni wród zatrudnionych
w gospodarstw wysokotowarowych, który wynosi ponad 57%. Z kolei w populacji z gospodarstw niskotowarowych 2-krotnie wikszy ni w wysokotowarowych by udzia pracujcych stale, ale w ograniczonym wymiarze czasu
(50% wobec 27%). Mniejsze rónice wystpiy pomidzy wielkoci grupy
ludnoci pracujc okazjonalnie (21% wobec 16%).
3.6.2. Aktywno zawodowa ludnoci na pozarolniczym rynku pracy
Relatywnie mniejsze zaangaowanie przy produkcji rolniczej ludnoci
z jednostek niskotowarowych ni w przypadku jednostek wysokotowarowych
znalazo odzwierciedlenie w dziaalnoci zawodowej tej grupy poza uytkowanym gospodarstwem. Wikszo osób wchodzcych w skad opisywanego zbioru bya aktywna na pozarolniczym rynku pracy (wykres 3.10).
Z przeprowadzonych bada wynika, e okoo 41% osób w wieku produkcyjnym z gospodarstw niskotowarowych byo zatrudnionych poza swym gospodarstwem, w tym 34% stale pracowao zarobkowo. Ponadto ponad 9% czynnie
poszukiwao takiego zatrudnienia. Odsetek osób nastawionych na prac poza
wasnym gospodarstwem byby wikszy, gdyby uwzgldni osoby, które pracuj w gospodarstwie z braku moliwoci zatrudnienia poza rolnictwem, a ich praca ma znikom przydatno z punktu widzenia prowadzonej dziaalnoci rolniczej. Z prowadzonych bada wynikao, e w takiej sytuacji byo okoo 25%
osób w wieku produkcyjnych w rodzinach uytkujcych gospodarstwa niskotowarowe. Wska nik ten okrela skal bezrobocia ukrytego w wyrónionej grupie
warsztatów rolnych.
Duo mniejsze byo zatrudnienie poza rolnictwem ludnoci z gospodarstw wysokotowarowych. Stale pracowao poza gospodarstwem okoo 7%
osób i tyle samo poza rolnictwem pracowao okazjonalnie. Mniejsze byo
równie bezrobocie jawne (2%), w tym rejestrowane (okoo 1%), a przede
wszystkim bezrobocie ukryte (5%).
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Wykres 3.10. Aktywno na pozarolniczym rynku pracy ludnoci
w wieku produkcyjnym* z wyrónionych grup gospodarstw
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gospodarstw.
ródo: opracowano na podstawie bada terenowych IERiG-PIB 2005.

Naley równie doda, e zbiorowo osób biernych zawodowo, czyli takich które nie szukay zaj zarobkowych i nie wnosiy wkadu pracy w prowadzon dziaalno rolnicz w obydwu porównywanych kategoriach gospodarstw
bya zbliona i wynosia niespena 9%.
Reasumujc, naley podkreli, e presja na rynek pracy ludnoci z gospodarstw niskotowarowych bya ponad trzykrotnie wiksza ni w odniesieniu
do populacji zwizanej z jednostkami wysokotowarowymi. Równoczenie
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zwraca uwag dua skala osób zbdnych (kracowa produktywno ich pracy
jest bliska 0) z perspektywy prowadzonej produkcji rolniczej. Takie osoby koncentruj si przede wszystkim w pierwszej z wymienionych kategorii podmiotów. Oznacza to, e rolnictwo rodzinne, zwaszcza gospodarstwa niskotowarowe
speniaj gównie funkcje socjalne w stosunku do tej czci wiejskiej ludnoci,
której nie udao si znale  pracy zarobkowej.
3.7. Aktywno zawodowa kierowników gospodarstw
Z perspektywy przyszoci gospodarstw niskotowarowych, zwaszcza
charakteru procesów racjonalizacji posiadanego majtku produkcyjnego wane
s informacje dotyczce alokacji aktywnoci ekonomicznej osób kierujcych
dziaalnoci rolnicz.
Z danych ankietowych wynika, e kierownicy gospodarstw niskotowarowych znacznie czciej ni osoby zarzdzajce gospodarstwami o wyszej skali
produkcji byli aktywni na pozarolniczym rynku pracy. W 2005 roku okoo 42%
kierowników z jednostek niskotowarowych bya zatrudniona poza wasnym gospodarstwem, podczas gdy wród zarzdzajcych gospodarstwami wysokotowarowymi analogiczny udzia by znacznie mniejszy i wynosi okoo 25%.
Z analizy czasu pracy zarobkowej osób kierujcych poszczególnymi kategoriami rodzinnych gospodarstw rolnych wynika, e wiksze odmiennoci ni
w rozpowszechnieniu zarobkowania wród rolników wystpiy w charakterze
ich zatrudnienia. W gronie kierujcych gospodarstwami niskotowarowymi bya
to gównie praca staa w penym wymiarze czasu. W tym trybie byo zatrudnionych okoo 33% gospodarujcych z gospodarstw niskotowarowych, przy czym
prawie 4% z nich pracowaa stale, ale w ograniczonym wymiarze czasu pracy,
a okazjonalnie – nieco ponad 5%.
Wród ogóu rolników z gospodarstw wysokotowarowych, skala zarobkowania bya nie tylko mniejsza, ale odbywaa si gównie w ograniczonym wymiarze czasu pracy. W 2005 roku udzia pracujcych stale w penym wymiarze czasu
w dziaalnoci pozarolniczej wynosi niespena 5% wszystkich gospodarujcych,
a tylko okoo 1% zarobkowao cigle, ale w niepenym wymiarze czasu pracy. Jednoczenie a 20% byo zatrudnionych okazjonalnie poza rolnictwem.
Przy rozpoznawaniu perspektyw dla rodzinnych gospodarstw niskotowarowych z punktu widzenia ich proefektywnociowych przemian bd stopniowej
likwidacji szczególnie wane znaczenie ma miejsce zatrudnienie kierowników.
Dla oznaczenia roli prowadzonej dziaalnoci rolniczej w aktywnoci zawodowej
osób gospodarujcych posuono si rozmiarem czasu pracy przy produkcji rolni-
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czej. Zastosowanie tego kryterium umoliwio wyodrbnienie gospodarstw, które
stanowiy podstawowe miejsce aktywnoci zawodowej dla ich uytkowników.
Wykres 3.11. Kierownicy gospodarstw wedug charakteru zatrudnienia
poza rolnictwem
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ródo: opracowano na podstawie bada terenowych IERiG-PIB 2005.

Z punktu widzenia losów gospodarstwa rolnego, szczególnie istotne jest
zaangaowanie w dziaalno produkcyjn kierowników w wieku produkcyjnym.
Mona domniemywa, e kierownicy w wieku ustawowej aktywnoci zawodowej
bd dyli do uaktywnienia dziaa do wzrostu skali prowadzonej dziaalnoci
rolniczej i wzrostu potencjau produkcyjnego swoich warsztatów pracy.
Z analizy danych ankietowych wynika, e wikszo zarzdzajcych niskotowarowymi gospodarstwami rolnymi w wieku produkcyjnym, podobnie jak
czonkowie ich rodzin, nie czya swojej aktywnoci zawodowej z prac przy produkcji rolniczej (wykres 3.12). W 2005 roku tylko niespena 42% uytkowników
jednostek niskotowarowych pracowao w gospodarstwie stale w penym wymiarze
czasu pracy. Równoczenie ponad 45% gospodarujcych byo tam zatrudnionych
stale, ale w ograniczonym wymiarze czasu, a okazjonalnie – prawie 13%.
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Wykres 3.12. Struktura kierowników w wieku produkcyjnym
wedug czasu pracy w gospodarstwie
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ródo: opracowano na podstawie bada terenowych IERiG-PIB 2005.

Dla porównania, wród zarzdzajcych gospodarstwami wysokotowarowymi, stale w penym wymiarze czasu w dziaalnoci rolniczej pracowao blisko
88% osób, a okoo 10% cigle, ale w niepenym wymiarze czasu pracy. Incydentalnie zdarzay si sytuacje, gdy zarzdzajcy gospodarstwem wysokotowarowym zajmowa si prowadzan produkcj sezonowo lub dorywczo. W tak
ograniczonym czasie pracowao tylko niespena 2% kierowników gospodarstw
wysokotowarowych.
3.8. róda utrzymania rodzin uytkujcych gospodarstwa niskotowarowe
Rónice w umiejscowieniu dziaalnoci ekonomicznej ludnoci z wyrónionych kategorii gospodarstw znajduj odzwierciedlenie nie tylko w iloci róde pozyskiwania dochodów (wykres 3. 13), ale przede wszystkim cz si
z dominujcym ródem ich utrzymania (wykres 3. 14).
Z danych empirycznych wynikao, e niezalenie od kategorii uytkowanego gospodarstwa, zdecydowanie najliczniejsz grup stanowiy rodziny posiadajce wicej ni jedno ródo dochodów. W 2005 roku jedynie okoo 9% rodzin z gospodarstw niskotowarowych czerpao cao swych dochodów z prowadzonej dziaalnoci rolniczej. Jednoczenie ponad 39% rodzin dysponowao wszystkimi wyrónionymi rodzajami dochodów (rolnictwo, zarobki, wiadczenia spoeczne).
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Wród rodzin uytkujcych gospodarstwa wysokotowarowe udzia posiadajcych tylko jedno ródo dochodów pieninych by ponad 2,5-krotnie wikszy
(wynosi nieco ponad 24%), a jednoczenie blisko 2-krotnie mniejsza bya wysoko odsetka rodzin uzyskujcych dochody z wszystkich trzech róde.
Wykres 3.13. Struktura gospodarstw niskotowarowych i wysokotowarowych
wedug liczby róde dochodów pieninych
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Jednak najbardziej o zaawansowaniu procesu dywersyfikacji aktywnoci
ekonomicznej osób z wyrónionych grup gospodarstw, wiadczy rola dochodów
rolniczych. Tylko okoo 22% rodzin z gospodarstwami niskotowarowymi utrzymuje si gównie z prowadzenia dziaalnoci rolniczej, pozostae czerpi podstawowe
dochody przede wszystkim z pracy zarobkowej poza gospodarstwem (48%) oraz
z rent i emerytur (30%). W przypadku rodzin z gospodarstw wysokotowarowych
wszystkie utrzymuj si gównie z prowadzonej dziaalnoci rolniczej.
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Wykres 3.14. Struktura dochodów pieninych rodzin
z wyrónionych grup gospodarstw
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Biorc pod uwag struktur kwotow uzyskiwanych dochodów, status
ekonomiczny rodzin z gospodarstw niskotowarowych by powizany w gównej
mierze z prac zarobkow. W 2005 roku prawie poowa (nieco ponad 48%) dochodów gospodarstw domowych z uytkownikiem podmiotu niskotowarowego
pochodzia z zarobków. W odniesieniu do rodzin z gospodarstw wysokotowaro110

wych zarobki stanowiy tylko 6% ogólnego budetu. Zaznaczajce si zrónicowanie pod wzgldem sposobu uzyskiwania rodków utrzymania, dokumentuj
równie dane dotyczce znaczenia wiadcze spoecznych. W grupie gospodarstw niskotowarowych ich udzia w ogólnych dochodach wynosi prawie 29%,
podczas gdy wród jednostek wysokotowarowych – nieco ponad 7%.
Jednak najbardziej o zaawansowaniu procesu dywersyfikacji gospodarstw
rolnych wiadcz odmiennoci w ródach utrzymania rodzin rolniczych.
W 2005 roku ich udzia w cakowitej wielkoci budetów pieninych w odniesieniu do gospodarstw niskotowarowych wynosi nieco ponad 23%, podczas gdy
wród rodzin z jednostek wysokotowarowych byo to prawie 87%.
Analizujc wyniki bada terenowych nad zrónicowaniem w poziomie
dochodów rodzin z wyodrbnionych kategorii gospodarstw towarowych uzna
naley, e w stosunkowo gorszej kondycji byy rodziny uytkujce podmioty niskotowarowe (wykres 3.15). Ich redni roczny dochód w przeliczeniu na
1 rodzin wynosi 26,1 tys. z, na 1 osob byo to 6,6 tys. z. Tym samym by
to poziom ponad trzyipókrotnie niszy ni rednio wród rodzin posiadajcych
gospodarstwa wysokotowarowe, wród których analogiczne wska niki stanowiy odpowiednio 92,6 i 19,0 tys. z.
Upoledzenie w sytuacji dochodowej rodzin z gospodarstw niskotowarowych zaznaczao si bez wzgldu na dominujce ródo dochodów. Stosunkowo
najmniejsze dysproporcje w sytuacji dochodowej pomidzy analizowanymi kategoriami gospodarstw wystpoway w sytuacji, gdy podstawowym ródem
utrzymania rodziny z jednostek niskotowarowych byy dochody z dziaalnoci
gospodarczej na wasny rachunek.
Z danych ankietowych wynika, e 2005 roku przecitny roczny ogólny
dochód na 1 rodzin z gospodarstw niskotowarowych, której dominujcym ródem utrzymania byy dochody z dziaalnoci gospodarczej na wasny rachunek
wynosi 42,6 tys. z, a w przeliczeniu na 1 osob – 10,2 tys. z. Tym samym byy
to wielkoci ponad dwukrotnie nisze ni analogiczne wska niki osigane przez
gospodarstwa domowe zwizane z produkcj wysokotowarow.
Najwiksze rozbienoci pomidzy porównywanymi zbiorowociami
stwierdzono w grupie rodzin utrzymujcych si przede wszystkim z dochodów
uzyskiwanych z gospodarstwa. rednie roczne cakowite dochody rodzin utrzymujcych si gównie z gospodarstwa niskotowarowego wynosiy 15,7 tys. z i byy
one ponad piciokrotnie nisze ni w zbiorze gospodarstw wysokotowarowych.
Gdy porównamy przecitne cakowite dochody w przeliczeniu na 1 osob w rodzinach z opisywanych kategorii rodzinnych gospodarstw rolnych, to dysproporcje
w tym zakresie s mniejsze, aczkolwiek równie znaczce, bo czterokrotne.
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Wykres 3.15. rednie roczne ogólne dochody rodzin (w tys. z)
Rodziny z gosp.
niskotowarowych
razem

26,1
6,6

- w tym utrzymujce
si gównie z: zarobków ogóem

33,1
7,7

32,0

- pracy najemnej

7,4

42,6

- na wasny rachunek

10,2

22,7

- z emerytur i rent

6,1

15,7

- w tym rolnicze

4,5

92,6

Rodziny z gosp.
wysokotowarowych

19,0

0

20

40
na 1 rodzin

60

80

100

na 1 osob

ródo: opracowano na podstawie bada terenowych IERiG-PIB 2005.

Pomijajc pojedyncze sytuacje, kiedy w grupie gospodarstw niskotowarowych przejciowo znalazy si podmioty bdce dopiero w fazie rozruchu
(mona szacowa, e byo ich okoo 5%), we wszystkich pozostaych przypadkach wiadczyo to o trudnym pooeniu finansowym rodziny. Ekstrapolujc
zebrane dane ródowe na ogó indywidualnych gospodarstw rolnych mona
przyj, e 220 tys. gospodarstw zapewniao uytkujcym je rodzinom, dochody
na poziomie minimum egzystencji.
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Podsumowanie
Zaprezentowana praca skada si z trzech wyodrbnionych rozdziaów.
W pierwszej czci zaprezentowano wspóczesne teorie z zakresu problematyki
kapitau ludzkiego i spoecznego. Przytoczono najczciej uywane definicje,
metody badawcze oraz odmienne podejcie do zagadnienia kapitau ludzkiego
w pracach ekonomicznych.
Jednak niezalenie od kontrowersji w pogldach dotyczcych sposobu
definiowania i metod badanie czynników spoecznych w teorii ekonomii powszechnie coraz bardziej docenia si znaczenie jakoci czynnika ludzkiego przy
kreowaniu postpu w rozwoju gospodarczym. Wynika to nie tylko z kurczenia
si zasobów produkcyjnych, ale czy si z empirycznie udokumentowan
ciek rozwoju krajów o relatywnie najwyszym poziomie dobrobytu.
W drugiej czci opracowania podjto starania odnonie prezentacji uwarunkowa ksztatujcych jako kapitau ludzkiego na terenach wiejskich.
Szczególny nacisk pooono na poziom wyksztacenia rónych grup mieszkaców wsi, zmiany zachodzce w tym zakresie oraz dostp do infrastruktury placówek majcych najsilniejszy wpyw na popraw poziomu kapitau ludzkiego.
Udokumentowano, e aczkolwiek w ostatnich dziesicioleciach nastpiy korzystne zmiany w poziomie jakoci kapitau ludzkiego na terenach wiejskich to
równoczenie w dalszym cigu utrzymuj si dysproporcje w tym zakresie pomidzy miastem a wsi. Ludno wiejska niezmiennie znajdujca si w gorszej
sytuacji w dostpie do wielu placówek owiatowo-edukacyjnych warunkujcych
rozwój kapitau ludzkiego.
W ostatniej, trzeciej czci pracy podjto prób udokumentowania, e cechy populacji (wiek, pe, poziom wyksztacenia) i umiejscowienie aktywnoci
ekonomicznej stanowi znaczce elementy, które mog hamowa lub stymulowa procesy dywersyfikacji aktywnoci ekonomicznej i proefektywnociowe
przeobraenia strukturalne polskiego rolnictwa. Te zmiany wi si z odchodzeniem osób z rodzin rolniczych do zaj nierolniczych i procesami zanikania gospodarstw i koncentracji ziemi.
W opracowaniu udokumentowano, e chocia cechy demograficzne populacji z gospodarstw niskotowarowych nie odbiegaj znaczco od waciwoci
ludnoci z podmiotów wysokotowarowych, to jednak procesy starzenia s nieco
bardziej zaawansowane. Jednoczenie osoby z rodzin z gospodarstw niskotowarowych cechoway si niszym poziomem skolaryzacji, zwaszcza w odniesieniu
do wyksztacenia rolniczego ni ludno z podmiotów wysokotowarowych. Te
tendencje zaznaczyy si zwaszcza w przypadku kierowników gospodarstw. Po-
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nadto zarzdzajcy jednostkami niskotowarowymi cechowali si nie tylko wikszym poziomem feminizacji, ale równie bardziej zaawansowanym wiekiem.
Z informacji o aktywnoci ekonomicznej ludnoci zwizanej z rodzinnymi
gospodarstwami niskotowarowymi wynika, e jest to populacja cechujca si relatywnie du aktywnoci zawodow. W 2005 roku w tej zbiorowoci wska nik
aktywnoci wynosi 73% i by tylko 5 pp. niszy ni w gronie osób pitnastoletnich
i starszych czonków rodzin zwizanych z gospodarstwami wysokotowarowymi.
Z bada wynika, e rónice w skali prowadzonej dziaalnoci rolniczej
w wyodrbnionych grupach gospodarstw znalazy odzwierciedlenie w odmiennoci w podziale zwizanej z nimi ludnoci wedug miejsca pracy. Wród ogóu
analizowanych gospodarstw najwiksz zbiorowo stanowiy osoby zatrudnione wycznie w dziaalnoci rolniczej. W 2005 roku w takim charakterze pracowaa blisko poowa z ogóu zatrudnionych czonków rodzin z gospodarstw niskotowarowych i by to udzia o prawie 26 pp. mniejszy ni wród pracujcych
z gospodarstw wysokotowarowych. Wród osób pracujcych z jednostek niskotowarowych wyra nie wikszy ni w wysokotowarowych by udzia czcych
prac w rodzinnym gospodarstwie i poza nim (34% wobec 13%) oraz zatrudnionych wycznie poza rolnictwem (13% wobec 5%)
Stosunkowo mniejsze zaangaowanie ludnoci z jednostek niskotowarowych przy produkcji rolniczej znalazo odzwierciedlenie w ich aktywnoci zawodowej poza gospodarstwem. Blisko poowa osób w wieku produkcyjnym
z gospodarstw niskotowarowych bya zatrudniona poza rolnictwem. W jednostkach niskotowarowych stale w penym wymiarze czasu poza gospodarstwem
pracowao 33% osób w wieku produkcyjnym i by to udzia prawie 3-kotnie
wikszy ni wród ludnoci z jednostek wysokotowarowych.
Aczkolwiek presja na rynek pracy osób z jednostek niskotowarowych bya znacznie wiksza ni w przypadku ludnoci z gospodarstw wysokotowarowych, to w tej grupie znalazy si due zasoby niewykorzystanej siy roboczej.
Osoby pracujce w gospodarstwie, chocia ich praca miaa znikom przydatno
z punktu widzenia prowadzonej dziaalnoci rolniczej stanowiy okoo 25% ogóu ludnoci w wieku produkcyjnym.
Analiza róde utrzymania rodzin uytkujcych gospodarstwa niskotowarowe przede wszystkim wykazaa powszechny podzia tej zbiorowoci na dwie
grupy – utrzymujcych si gównie: z pracy zarobkowej poza rolnictwem (48%)
i wiadcze emerytalno-rentowych (30%). Mimo relatywnie maej skali produkcji i tym samym niskich dochodów z dziaalnoci rolniczej, gównie z gospodarstwa utrzymywao si 22% rodzin, przy czym w wikszoci przypadków nie byo to ich jedyne ródo dochodów. Rolnictwo jako wyczne ródo dochodów
dotyczy tylko 9% wszystkich rodzin z gospodarstw niskotowarowych, przy
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czym wród wysokotowarowych analogiczny wska nik wyniós 24%. Ogólnie
sytuacja ekonomiczna rodzin z podmiotów wysokotowarowych bya relatywnie
gorsza. Ich roczna warto dochodu w przeliczeniu na 1 rodzin i osob wynosia odpowiednio 28 i 35% redniego cakowitego dochodu rodzin z jednostek
wysokotowarowych.
Gospodarstwa niskotowarowe funkcjonujce w naszym kraju ewoluuj
wraz ze zmian pokole. Na podstawie analizy cech demograficznych, kierunku
wyksztacenie, aspiracji zawodowych osób z nimi zwizanych, zwaszcza kierowników gospodarstw mona przewidywa, e w duszych przedziaach czasowych znaczna czci gospodarstw niskotowarowych bdzie si coraz bardziej
upodabnia do statusu dziaek rolniczych. Na takie tendencje wskazuj plany
gospodarujcych wobec uytkowanej nieruchomoci rolnej. Z bada wynika, e
w najbliszej przyszoci zamiar zmniejszenia areau uytkowanej ziemi ma co
pity uytkownik podmiotu niskotowarowego.
Mona domniemywa, e na zwikszenie skonnoci do rezygnacji z prowadzenia gospodarstw niskotowarowych bdzie miaa udzia poprawa sytuacji
na rynku pracy (wzrost popytu na si robocz w sektorach nierolniczych).
Z perspektywy proefektywnociowych przeobrae w strukturach rolniczych te
zmiany bd korzystne, albowiem obecno ponad 1 mln grupy gospodarstw
niskotowarowych osabia konkurencyjno naszego rolnictwa. Konieczne jest
zatem poszukiwanie mechanizmów oddziaujcych na proces ich zanikania.
Na podstawie charakterystyki wybranych typów gospodarstw rolnych
i ich powizania z waciwociami czonków rodzin rolniczych, podkreli naley znaczenie kapitau ludzkiego w racjonalizowaniu rolniczych struktur. Z zebranych materiaów wynika, e wród osób uytkujcych gospodarstwa niskotowarowe znajduje si stosunkowo dua grupa ludnoci o niskich moliwociach podejmowania alternatywnej dziaalnoci gospodarczej. wiadczy o tym
fakt, e wród ogóu pracujcych wycznie lub gównie w gospodarstwie niskotowarowym kobiety stanowiy 41%, a osoby w wieku poprodukcyjnym 26%.
Przedstawione materiay dokumentuj zatem piln konieczno uaktywnienia dziaa na rzecz poprawy jakoci kapitau ludzkiego na terenach wiejskich.
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