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Wprowadzenie
W rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich wan rol odgrywa sprawny system instytucjonalny, który mona rozwaa w aspekcie instytucji wspierajcych ludno i podmioty gospodarcze funkcjonujce na danym obszarze oraz w aspekcie instytucjonalizacji,
która warunkuje dziaania tych instytucji poprzez okrelenie zasad ich funkcjonowania. Tak
przedstawiony system zmniejsza niepewno i narzuca jednostkom okrelony sposób postpowania w procesie gospodarowania. Jednak dziaanie tych instytucji wykazuje wiele
niejasnoci, wynika to ze stale dokonujcych si zmian spoeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich i zmian w polityce rolnej. Oznacza to, e tworzenie optymalnych struktur
instytucjonalnych jest i bdzie w najbliszej przyszoci wanym zadaniem dla organizatorów rozwoju rolnictwa i poprawy warunków ycia na obszarach wiejskich.
Jak pokazuj liczne badania zwikszenie konkurencyjnoci rolnictwa i poprawa
warunków ycia na obszarach wiejskich zale w duym stopniu od zdolnoci obywateli danego obszaru i podmiotów gospodarczych tam funkcjonujcych do jak najlepszego wykorzystania istniejcych zasobów. Dziaania instytucji mog jednak by pomocne jeli chodzi o pobudzanie kreatywnoci, przedsibiorczoci i innowacyjnoci
ludnoci, a prowadzcych do racjonalnego wykorzystania lokalnych zasobów.
Gównym celem raportu jest próba oceny przydatnoci instytucji/organizacji1
dziaajcych na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich do nakrelonych priorytetów Strategii Rozwoju Kraju (SRK) w latach 2007-2015 i kierunku zmian Wspólnej
Polityki Rolnej (WPR). Realizacja priorytetów nakrelonych SRK i zmian WPR wymaga wzicia pod uwag sfery instytucjonalnej w szerokim zakresie. Chodzi tutaj
zarówno o instytucje szczebla makro, mezo i mikro, jak i instytucje ponadnarodowe,
które zostay przyjte do realizacji priorytetów SKR i zmian WPR. Analizowano istniejce struktury instytucjonalne, które do czsto podlegay reorganizacji oraz nowe
(agendy, organizacje itp.). Ostatnie lata pokazuj, e od liczby i jakoci rozwiza
instytucjonalnych, a zwaszcza od zasad funkcjonowania tych instytucji zaley sukces
lub niepowodzenie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.
Powstao wprawdzie wiele prac powiconych problematyce roli instytucji
w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa2, brak jest jednak opracowa powiconych
1

W Raporcie niekiedy przyjmuje si zamiennie instytucja/organizacja.
M.in. D. Koodziejczyk, A. Wasilewski, Identyfikacja instytucji dziaajcych na obszarach
wiejskich, Program Wieloletni 2005-2009, Raport 8, IERiG -PIB Warszawa 2005, A. Czudec,
R. Kata, T. Mi, D. Zajc, Rola lokalnych instytucji w przeksztaceniach rolnictwa o rozdrobnionej
strukturze gospodarstw, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, B. Czyewski, Bariery
instytucjonalne w polityce rolnej Polski po 1990 roku, [w:] Gospodarka i finanse, W. PrzybylskaKapuciska, J. Szambelaczyk, Wyd. AE w Poznaniu, 2008 Wiejskie organizacje pozarzdowe,
pod red. M. Halamskiej, IRWiR PAN, Warszawa 2008, Rola instytucji w modernizacji gospodarstw
rolnych, Program Wieloletni 2005-2009, nr 103, IERiG -PIB, Warszawa 2008, Kapita
Instytucjonalny a rozwój obszarów peryferyjnych, pod red. naukow K. Meredyka, Wyd. Wydzia
Ekonomii i Zarzdzania Uniwersytetu w Biaymstoku, Biaystok 2010, T. Mi, Instytucje doradcze
w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji

2
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ocenie dostosowa systemu instytucjonalnego do zmian WPR i poprawy warunków
ycia na obszarach wiejskich - co stao si gównym celem SRK. Niniejsze opracowanie ma da odpowied , jak uksztatowany jest system instytucjonalny w kontekcie
zmian WPR i strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz czy istnieje zaleno pomidzy zmianami zachodzcymi na obszarach wiejskich i w rolnictwie a ksztatowaniem
si systemu instytucjonalnego. Pytania te s istotne szczególnie teraz, kiedy toczy si
dyskusja o przyszoci WPR i polityki spójnoci.
Prób odpowiedzi na powysze pytania zawarto w czterech czciach raportu.
W pierwszej autorzy B. Czyewski, A. Majchrzak, A. Matuszczak przedstawili „Instytucjonalno-prawne regulacje rynku ziemi w Polsce na tle innych pastw UE
w wietle zmian wspólnej polityki rolnej”, omawiajc instytucjonalne otoczenie
rynku ziemi w kontekcie zmian WPR. Wykorzystali w szerokim zakresie literatur
przedmiotu, ustawodawstwo dotyczce rynku ziemi oraz wasne rozwaania na temat
ksztatowania si systemu instytucjonalnego dot. rynku ziemi.
Druga cz opracowana przez M. Zalesko – to „Ocena instytucjonalizacji rynku rolnego w kontekcie Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 i kierunku reform
Wspólnej Polityki Rolnej”. Na podstawie literatury przedmiotu i procedur prawnych
omówiono tu procesy instytucjonalizacji rynku rolnego w okresie poprzedzajcym akcesj Polski do UE oraz w pierwszych latach naszego czonkostwa we Wspólnocie.
Natomiast w trzeciej czci D. Koodziejczyk, M. Gospodarowicz przedstawili
„Ocen systemu instytucjonalnego dziaajcego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w kontekcie Strategii Rozwoju Kraju i zmian WPR”. Ocenie poddano liczb
i jako rozwiza organizacyjnych/instytucjonalnych, które wpywaj na popraw
jakoci ycia i rozwój przedsibiorczoci na obszarach wiejskich. Instytucje przedstawiono na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym; w sektorze
publicznym, pozarzdowym i prywatnym oraz w poszczególnych sferach dziaania.
Czwarta cz – studium przypadku – zawiera przedstawiona przez T. Mi „Ocen
instytucji doradczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (na przykadzie
województw Polski poudniowej)”. Znaczenie lokalnych instytucji omówiono na podstawie deklarowanych bezporednich relacji z tymi instytucjami. Takie ujcie dao moliwo w szerokim zakresie oceni wpyw lokalnych instytucji na popraw warunków
ycia na obszarach wiejskich i zwikszenie konkurencyjnoci gospodarstw rolnych.
Kada z czterech czci podkrela znaczenie instytucji w rozwoju obszarów
wiejskich i rolnictwa, a wszystkie w sumie daj czytelnikowi moliwo oceny dostosowania si systemu instytucjonalnego do realizacji dziaa przedstawionych w SRK
i zmian WPR.

europejskiej, Monografie i Opracowania nr 12, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011,
M. A. Saar, Jak samorzdy lokalne mog wspiera rozwój przedsibiorczoci?, Cedetu.pl
Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2011, T. G. Grosse, . Hardt, Sektorowa czy Zintegrowana czyli
o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, „Pro Oeconomia” Fundacja Ewaluacji i Bada
Ekonomicznych, Warszawa 2011.
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1. Instytucjonalno-prawne regulacje rynku ziemi w Polsce na tle
innych pastw UE w wietle zmian Wspólnej Polityki Rolnej
1.1. Wstp
Podstawow jednostk gospodarowania w rolnictwie europejskim s gospodarstwa rodzinne. Majc na uwadze, i ustawodawstwo unijne nie gwarantuje w sposób
bezporedni trwaoci tych podmiotów, pastwa czonkowskie Unii Europejskiej reguluj zasady obrotu ziemi rolnicz, preferujce posiadanie nieruchomoci rolnych
przez aktywne w produkcji rolnej gospodarstwa o charakterze rodzinnym. W poszczególnych pastwach obrót ziemi rolnicz uregulowany jest prawem krajowym. Podstawowymi aktami prawnymi odnoszcymi si do obrotu ziemi s kodeksy cywilne
oraz kodeksy rolne, które uzupeniane s ustawami szczegóowymi oraz inne róda
prawa, które okrelaj warunki gospodarowania gruntami rolnymi. Przyjta forma
regulacji wynika midzy innymi z genezy prawa rolnego w doktrynie danego regionu,
a tym samym jest ona zrónicowana w poszczególnych pastwach3.
Tak wic na instytucjonalne otoczenie rynku ziemi w Unii Europejskiej skadaj si normy prawne oraz instytucje zapewniajce ich egzekwowanie, które utrwalaj
i chroni rodzinny model gospodarowania w rolnictwie. Model ten nie sprowadza si
tylko do specyficznego podziau uprawnie wasnociowych zasobów angaowanych
w produkcj roln. Jego istot jest zapewnienie odpowiedniego poziomu dochodów
rodziny rolniczej, które zapewni godziwy poziom ycia, rozwój gospodarstwa rolniczego i udzia w procesach spoecznych zachodzcych w otoczeniu. Instytucje rynku
ziemi powinny wic by komplementarne wzgldem polityki rolnej pastwa i rynku,
umoliwiajc efektywn alokacj zasobu ziemi z punktu widzenia powyszego celu.
Innymi sowy, przepywy ziemi rolniczej powinny by tak uwarunkowane instytucjonalnie i rynkowo, by moliwe byo utrzymanie optymalnej, z punktu widzenia dochodów rolniczych, struktury agrarnej. Cele opracowania zakadaj wic, po pierwsze
identyfikacj jednorodnych skupie struktur agrarnych wystpujcych obecnie w UE,
po drugie porównanie instytucji rynku ziemi w kluczowych skupieniach, po trzecie
ocen komplementarnoci instytucji wzgldem rynku i polityki rolnej. Autorzy stawiaj nastpujce hipotezy badawcze:
Ustawodawstwo rynku ziemi w krajach „starej” UE-15 o najduszych tradycjach rolnictwa rodzinnego4 wyksztacio waciwe sobie struktury agrarne opierajce
si na gospodarstwach rodzinnych, które maj trway status ekonomiczny i spoeczny.
Instytucje rynku ziemi w tych krajach posiadaj cechy wspólne, które zapewniaj
utrzymanie tego status quo.
Regulacje rynku ziemi w nowych krajach czonkowskich, w tym w Polsce, róni si od tych w „starej” UE-15 na tyle istotnie, e nie zapewniaj optymalizacji
3
4

A. Stelmachowski, Prawo rolne, Wydawnic0two Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, s. 15-28.
Mamy na myli Francj, Niemcy i Dani.
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struktury agrarnej z punktu widzenia celów ekonomicznych i spoecznych gospodarstw rodzinnych.
Instytucje rynku ziemi w „starej” UE-15 s komplementarne wzgldem podstawowych celów WPR oraz wobec mechanizmu rynkowego. Obecne reformy WPR
nie zmieniy tego stanu. Dlatego te ustawodawstwo krajów „starej” UE-15, w szczególnoci Niemiec, Francji i Danii, moe by traktowane jako wzorcowe w reformach
legislacji rynku ziemi w Polsce.

1.2. Zrónicowanie wykorzystania czynnika ziemi w regionach UE
W produkcji rolnej ziemia odgrywa znacznie wiksz rol jako czynnik produkcji, anieli w pozostaych gaziach produkcji, gdy peni funkcj zarówno przestrzeni produkcyjnej jak i rodka produkcji. Jednoczenie w istotny sposób wpywa na
sposób gospodarowania i typ rolnictwa, co znajduje odzwierciedlenie w jego efektywnoci i konkurencyjnoci5. Europa naley do kontynentów o relatywnie wysokim rolniczym wykorzystaniu gruntów. Ponad 50% powierzchni kontynentu pokrywaj uytki rolne, obejmujc swym zasigiem pas nizin w strefie klimatu umiarkowanego – od
wybrzey Atlantyku po Ural. 2/3 uytków rolnych zajmuj równomiernie rozmieszczone grunty orne. k i pastwisk wystpuje wicej na wschodzie Europy, za plantacje wieloletnie zajmuj obszary poudniowe. Jako gleb wykazuje due zrónicowanie – od dosy urodzajnych gleb brunatnych na zachodzie, poprzez sabe bielice w czci rodkowej, po bardzo urodzajne czarnoziemy na wschodzie6. Dokadniej rzecz biorc, w Europie wystpuj gleby z czterech pasów klimatyczno-glebowych: polarnego7,
borealnego8, subborealnego9 i subtropikalnego10 (nie ma tylko gleb z pasa tropikalnego).

5

W. Poczta, A. Mrówczyska, Regionalne zrónicowanie polskiego rolnictwa, [w:] W. Poczta, F. Wysocki
(red), Zrónicowanie regionalne gospodarki ywnociowej w Polsce w procesie integracji z Uni Europejsk,
Wyd. AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Pozna 2002, s. 126.
6
Informacje o uytkach rolnych Europy na podstawie informacji zawartych w portalu: Wydawnictwa
Edukacyjne Wiking www.wiking.edu.pl/article.php?id=272
7
Pas polarny zajmuje niewielk powierzchni i reprezentowany jest gównie przez gleby tundrowe.
Pokrywaj one pónocne wybrzea kontynentu i Góry Skandynawskie. Gleby arktyczne wystpuj jedynie na
wyspach Oceanu Arktycznego, w nielicznych miejscach odsonitych spod lodu.
8
Pas borealny obejmuje wiksz cz Europy Pónocnej. Zdecydowanie dominuj w nim gleby
bielicowe – zwaszcza w Rosji i na Pówyspie Skandynawskim. Gleby darniowe wytworzyy si tylko
na pónocnych wybrzeach Norwegii i na Islandii. Natomiast szare gleby lene biegn wskim pasem
przez rodkow Ukrain i Rosj.
9
Pas subborealny mona podzieli na dwie czci: wilgotn zachodni – od Francji po Pówysep
Bakaski – w której przewaaj gleby brunatne i such wschodni – obejmujc Ukrain, poudniow
Rosj, a take Nizin Wgiersk – gdzie rozwiny si bardzo urodzajne czarnoziemy (poza nimi
w skrajnie suchym klimacie nad Morzem Kaspijskim wytworzyy si gleby kasztanowe i buroziemy
pópusty).
10
Pas subtropikalny zajmuje poudniow cz kontynentu – Basen Morza ródziemnego.
Reprezentowany jest on w zasadzie wycznie przez gleby cynamonowe. Jedynie lokalnie na
niewielkich powierzchniach, w nieco bardziej suchym klimacie (np. wewntrz Pówyspu Iberyjskiego)
pojawiaj si gleby szarocynamonowe i bure.
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Europ rodkow, w tym Polsk, pokrywa kompleks gleb bielicowych i brunatnych.
Jest to swego rodzaju strefa przejciowa midzy pasem borealnym a subborealnym.
Powysze uwarunkowania, a take inne (jak chociaby zaszoci historyczne),
skutkuj ogromnym zrónicowaniem zaangaowania czynnika ziemi w procesy produkcyjne. Poniej przeanalizowano kilka cech zwizanych z czynnikiem ziemi w poszczególnych regionach UE, tj.: ilo gospodarstw rolnych, redni wielko gospodarstwa w ESU, redni powierzchni gospodarstwa w ha, redni powierzchni: dodzierawianych UR w ha, ugorów rolniczych, ziemi odogowanej, lasów. Przeledzono take dochodowo badanego zasobu, tj. warto dodan netto (WDN) na 1 ha UR,
WDN na 1 ESU, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na 1 ha UR, dochód
z rodzinnego gospodarstwa rolnego na 1 ESU.
Rozpatrujc zaoenia analizy skupie11, uznano, e reprezentatywno próby
jest speniona, gdy analiza bazuje na reprezentatywnej próbie gospodarstw rolnych
dobranych na potrzeby systemu rachunkowoci rolnej FADN. Spenienie innego zaoenia wymagao wyeliminowania wspóliniowoci zmiennych niezalenych, gdy
gdyby miao miejsce silne skorelowanie tyche zmiennych, wówczas mógby si
utworzy nierzeczywisty ukad skupie. Zatem do analizy skupie przyjto nastpujce zmienne niezalene (które nie charakteryzowaa korelacja bardzo wysoka czy te
prawie pena): wielko ekonomiczn, powierzchni uytkowanych UR w ha, ugory
rolnicze w ha, ziemi odogowan w ha, lasy w ha, WDN/1 ESU. Na tej podstawie dokonano podziau 122 przecitnych gospodarstw rolnych (obiektów) z poszczególnych
regionów UE-2512 na klasy zgodnie z metod klasyfikacji aglomeracyjnej13. Badane
obiekty zostay uoone hierarchicznie i podzielone na cztery klasy (por. rys. 1).
W podziale regionów europejskich analizowanych wzgldem cech czynnika
ziemi dominuj wyra nie dwie najbardziej liczne klasy – pierwsza i druga. W pierwszej z nich znalazy si gównie gospodarstwa regionów francuskich, niemieckich,
duskich brytyjskich i fiskich. Jest to przyczynek do pierwszej tezy ze wstpu, mówicej o wystpowaniu wspólnego dla „starej” UE-15 modelu gospodarowania i dosy
jednorodnej struktury agrarnej. Jednoczenie pojawia si tu zasadnicze pytanie: jakie
regulacje rynku ziemi wyksztaciy i utrzymuj ten status quo? Wrócimy do tego
w kolejnej czci pracy. Gospodarstwa nalece do wspomnianej pierwszej klasy
(z regionów krajów, które najwczeniej zostay objte wspólnotow polityk roln) ze
wzgldu na wielkoci statystyk opisowych, mona okreli mianem przecitnych gospodarstw rolnych w UE (s one najbardziej zblione do rednich caej badanej populacji).

11

A. Stanisz Przystpny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykadach
z medycyny, Tom 3. Analizy wielowymiarowe, Statsoft, Kraków 2007, s. 161.
12
W analizie uwzgldniono regiony z 25 krajów UE. Nie rozpatrywano Rumunii oraz Bugarii ze wzgldu na niedostpno danych.
13
Podobnej klasyfikacji wzgldem krajów UE dokonaa R. Ry-Jurek w artykule Sia ekonomiczna polskich indywidualnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w 2004 roku,
„Journal of Agribusiness and Rural Development”, UP w Poznaniu, 2008/4(10).
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W klasie drugiej natomiast dominuj gospodarstwa z regionów krajów relatywnie pó no zintegrowanych z UE (polskich, litewskich, wgierskich, irlandzkich),
w których rolnictwo stanowi cigle wany sektor gospodarki narodowej14 oraz regionów poudniowej Europy (woskich, greckich i hiszpaskich). Struktura agrarna na tle
ogóu badanych gospodarstw jest rozdrobniona – zarówno przecitna wielko ekonomiczna jak i powierzchnia uytkowanych UR s trzykrotnie nisze anieli przecitnie,
czy te w gospodarstwach z pierwszej klasy skupie (por. tab.1). Stosunkowo niewiele
dodzierawia si tu uytków rolnych; zalesienie jest take najnisze w Europie.
Tab. 1. rednie wielkoci miar i wska ników w poszczególnych klasach
Warda charakteryzujcych wykorzystanie czynnika ziemi w przecitnym
gospodarstwie rolnym w regionach UE
Zmienna
Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4
Wielko ekonomiczna (SE005)
76,67
21,60
20,10 339,36
Powierzchnia uytkowanych UR w ha
(SE025)
80,54
25,39
43,79 358,92
Powierzchnia dodzierawionych UR
w ha (SE030)
53,90
11,65
23,07 306,41
Ugory rolnicze w ha (SE072)
0,56
1,02
3,86
2,67
Ziemia odogowana w ha (SE073)
2,61
0,67
0,35
13,06
Lasy w ha (SE075)
1,19
0,60
11,28
2,38
WDN/1 ESU (415/SE005)
738,8 1120.6
1257
498
WDN/1haUR (se415/SE025)
703,2
885,9
577
470,1
Dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego/1haUR (SE420/SE025)
397,6
721,4
454,8
57,9
Dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego/1ESU (SE420/SE005)
417,7
912,5
990,9
61,2
ródo: opracowanie wasne na podstawie danych FADN.

rednia
66,24
72,73
50,27
1,16
2,30
1,85
679,3
612,8
333,1
370

Na tle relatywnie niskich miar charakteryzujcych zasoby ziemi w teje klasie,
ponadprzecitnie dobrze ksztatuj si wska niki dochodowoci przypadajce na
1 ESU oraz 1 ha UR, s one bowiem rednio dwukrotnie wysze anieli w przecitnym gospodarstwie rolnym w regionach UE.
Klas trzeci stanowi gospodarstwa otewskie, estoskie, austriackie, soweskie oraz nielicznych regionów woskich, gdzie powierzchnia ziemi uytkowanej
rolniczo jest blisko dwukrotnie, za ich sia ekonomiczna trzykrotnie nisza ni
wskazuje na to rednia. Gospodarstwa z teje grupy charakteryzuje jednoczenie
najwyszy wska nik zalesienia (szeciokrotnie wyszy ni przecitnie – por. tab.1).
Te cechy nie stoj w sprzecznoci z osiganiem dochodu z rodzinnego gospodarstwa
rolnego na poziomie zblionym do redniego w UE i WDN dwukrotnie wyszej

14

Nadal notuje si w tych krajach stosunkowo wysoki wkad rolnictwa do PKB, wysokie zatrudnienie
w rolnictwie i in.

12

anieli przecitnie. Prawdopodobnie zwizane jest to z faktem, i regiony te s istotnymi beneficjentami rodków finansowych z tytuu dziaa rolno-rodowiskowych.
Rys. 1. Skupienia gospodarstw rolnych ze wzgldu na czynnik ziemi
w regionach UE (metoda Warda)

klasa 1 – pomaraczowy; klasa 2 – óty, klasa 3 – niebieski; klasa 4 – zielony
ródo: opracowanie wasne na podstawie na podstawie danych FADN.
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W czwartej klasie znalazy si gospodarstwa wschodnich landów niemieckich, regionów szwedzkich, nielicznych z pónocnych Woch oraz z Czech, których podstawowe
miary zwizane z czynnikiem ziemi (wielko ekonomiczna, powierzchnia UR oraz powierzchnia dodzierawianych UR) s ponad piciokrotnie wysze anieli w przecitnym
gospodarstwie rolnym w regionach UE. Niestety, z t skal uytkowania zasobu ziemi nie
id w parze wska niki efektywnoci zwizane z czynnikiem ziemi cechujce te gospodarstwa. Ksztatuj si one wyjtkowo niekorzystnie, zwaszcza, gdy rozpatrujemy dochód
z rodzinnego gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na 1 ha UR oraz 1 ESU, gdy jest on
blisko 6-krotnie niszy ni przecitnie (por. tab.1). Przyczyny takiego stanu rzeczy zapewne tkwi w typie produkcji dominujcym w tyche regionach.
Postawiono sobie take pytanie, które czynniki najlepiej rozróniaj wyodrbnione klasy. W tym celu przeprowadzono analiz dyskryminacyjn15, by
odpowiedzie na pytanie, jakie zmienne uyte do rozrónienia grup mona uzna
za zmienne dyskryminujce16. Nastpnie okrelono kanoniczne funkcje dyskryminacyjne, sprawdzajc ich statystyczn istotno17. Najwikszy wkad do pierwszej
funkcji dyskryminacyjnej ma wielko ekonomiczna gospodarstwa18, do drugiej
funkcji – powierzchnia zalesionych gruntów, za do trzeciej – WDN/1 ESU. Dodatkowo otrzymujemy informacj, e a za 73% wyjanianej wariancji odpowiada
pierwsza funkcja, tym samym jest ona najwaniejsza, gdy kolejna wyjania jedynie 25%, a ostatnia zaledwie 2%. Reasumujc, do podstawowych wyznaczników podziau na poszczególne klasy struktur agrarnych nale w istocie zmienne
ekonomiczne takie jak: wielko ekonomiczna i warto dodana netto. Naley
wic zastanowi si jaki jest ich zwizek z otoczeniem instytucjonalnym rynku
ziemi w poszczególnych krajach?

15

Zaoenia analizy dyskryminacyjnej zostay spenione poza wymogiem rozmiaru próby – idealnie
jest, gdy liczebnoci te s zblione, bd zgodnie z regu najmniejsza liczebno grupy ma 4-5 razy
wicej przypadków ni liczba zmiennych dyskryminujcych. Tego warunku nie spenia nasza analiza.
Jednak w literaturze mowa jest take o minimalnej liczebnoci najmniejszej grupy = n – 2, gdzie n jest
liczb zmiennych dyskryminujcych i ten warunek jest speniony. Por. A. Stanisz, Przystpny…, op.
cit., s. 109.
16
Na podstawie niniejszych wylicze mona stwierdzi, e statystyczna moc dyskryminacyjna przez
wybrane zmienne rozróniajce jest wysoka, jednoczenie zmienna: ziemia odogowana moe by
pominita w dalszej analizie.
17
Statystyczn istotno funkcji dyskryminacyjnych sprawdzamy testem chi-kwadrat kolejnych
pierwiastków, który w analizowanym przypadku wykaza, e dla wszystkich pierwiastków jak i po
usuniciu dwóch kolejnych poziom p = 0,00000, co oznacza, e wszystkie trzy funkcje
dyskryminacyjne s istotne statystycznie. Funkcje te miay nastpujc posta:
D1 = 1,62 – 0,025*wiel.ekon – 0,013*pow. UR + 0,003*ugory + 0,006*odogi – 0,091*lasy +
0,001*WDN/1esu
D2 = 0,82 – 0,003*wiel.ekon + 0,002*pow. UR – 0,098*ugory + 0,06*odogi – 0,63*lasy +
0,0004*WDN/1esu
D3 = 3,56 – 0,007*wiel.ekon – 0,0005*pow. UR – 0,141*ugory – 0,013*odogi + 0,146*lasy –
0,0034*WDN/1esu
18
Potwierdzaj to take wspóczynniki struktury czynnikowej, mówice o tym jak silnie powizane s
ze sob zmienne i funkcje dyskryminujce.
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1.3. Zasady obrotu gruntami rolnymi w Polsce
Gospodarowanie nieruchomociami rolnymi w Polsce uregulowane jest przepisami kodeksu cywilnego, ustaw szczegóowych, w tym przede wszystkim ustaw
o ksztatowaniu ustroju rolnego z 2003 r. oraz ustaw o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa z 1991 r., a take przepisami wykonawczymi. Nie okrelaj one wprost, jakie warunki musi speni obywatel, aby móc sta si wacicielem
nieruchomoci rolnej, tym samym uprawnienie to przysuguje kadej osobie fizycznej, jak
i prawnej. Cz podmiotów traktowana jest jednak przez system prawny w sposób
uprzywilejowany, przy jednoczesnym wystpowaniu instrumentów ograniczajcych.
Przede wszystkim jednak zasady zakupu lub dzierawy ziemi rolnej w Polsce podzieli
naley na te, które reguluj rozdysponowanie ziem wchodzcych w skad Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa (WRSP), którymi gospodaruje Agencja Nieruchomoci
Rolnych (ANR) oraz na te, które dotycz transakcji midzy podmiotami prywatnymi19.
Regulacje prywatnego obrotu nieruchomociami rolnymi maj sprzyja koncentracji wasnoci ziemi rolniczej w rkach podmiotów czynnych w produkcji rolnej,
w tym przede wszystkim gospodarstwach rodzinnych. Suy temu zastosowanie prawa
pierwokupu, które przysuguje ANR przy transakcjach sprzeday nieruchomoci rolnych o powierzchni przekraczajcej 5 ha20. ANR sprzedaje nabyt w ten sposób ziemi w przetargach, w tym w przetargach ograniczonych – adresowanych do rolników
indywidualnych, osób posiadajcych odpowiednie kwalifikacje rolnicze, czonków rolniczych spódzielni produkcyjnych, czy osób zwizanych ze zlikwidowanymi pastwowymi gospodarstwami rolnymi. Instrument ten, zgodnie z ustaw o ksztatowaniu ustroju
rolnego, ma na celu midzy innymi przeciwdziaanie nadmiernej koncentracji nieruchomoci rolnych oraz zapewnienie prowadzenia dziaalnoci rolniczej w gospodarstwach
rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach21. Dodatkowo w sytuacjach okrelonych w ustawie prawo pierwokupu przysugujce ANR zostao wyczone, majc na celu
sprzyjanie powikszaniu gospodarstw rodzinnych (do powierzchni 300 ha) oraz nabywanie ziemi przez dotychczasowych dzierawców22, co w zamierzeniach ustawodawcy
suy poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych.
Tym samym naley zauway, i w przypadku prywatnego obrotu gruntami
rolnymi w Polsce zasad jest, i zakup gruntów rolnych przez gospodarstwa rolne,
bdce gospodarstwami rodzinnymi nie jest niczym ograniczony. Zgodnie z definicj
19
D. Stankiewicz, Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztatowaniu ustroju rolnego, BSiE,
Warszawa 2006, s. 4.
20
ANR ma pierwszestwo w zakupie ziemi na warunkach przewidzianych umow, o czym podmiot
ten jest zawiadamiany po zawarciu przez strony warunkowej umowy sprzeday. Umowa sprzeday
jest skuteczna w przypadku, gdy w cigu 30 dni Agencja nie zgosi chci skorzystania
z przysugujcego prawa pierwokupu.
21
Por. art. 1 ust. 17 Ustawy z dnia 16 wrzenia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa oraz zmianie niektórych innych ustaw.
22
Por. art. 3 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztatowaniu ustroju rolnego Dz. U. 2003 r. nr 64 poz. 592
oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16 wrzenia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami
rolnymi Skarbu Pastwa oraz zmianie niektórych innych ustaw.
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ustawow gospodarstwem rodzinnym jest gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym czna powierzchnia uytków rolnych (na wasno
i dzierawionych) jest nie wiksza ni 300 ha23. Dodatkowo ustawa definiuje pojcie
rolnika indywidualnego, którym jest: „osoba fizyczna bdca wacicielem, uytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierawc nieruchomoci rolnych,
których czna powierzchnia uytków nie przekracza 300 ha, posiadajca kwalifikacje
rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest pooona jedna z nieruchomoci rolnych wchodzcych w skad gospodarstwa rolnego
i prowadzca przez ten okres osobicie to gospodarstwo”, jak równie precyzyjnie
okrela pojcie kwalifikacji rolniczych oraz stau pracy. Naley podkreli, i nowelizacja przepisów ustawy o ksztatowaniu ustroju rolnego poprzez doprecyzowanie
powyszych definicji wzgldem wersji pierwotnych ograniczya grup podmiotów
uznawanych za rolników indywidualnych, a w konsekwencji za gospodarstwa rodzinne, przez co zwikszy si zakres zastosowania przez ANR prawa pierwokupu. Tym
samym od polityki przyjtej przez t instytucj uzaleniony jest zakres interwencjonizmu pastwa w prywatnym obrocie gruntami rolnymi.
Jednoczenie naley mie na uwadze, i w sposób szczególny uregulowano
w Polsce gospodarowanie pastwow ziemi rolnicz wchodzc w skad Zasobu
Nieruchomoci Rolnych Skarbu Pastwa. Przepisy w tym zakresie zawarte s w ustawie o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa oraz najnowszej
nowelizacji z dnia 16 wrzenia 2011 r., poprzez któr dy si do przyspieszenia trwaego zagospodarowania pastwowych gruntów rolnych w drodze ich sprzeday przy
jednoczesnej poprawie struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. Ustawa o ksztatowaniu ustroju rolnego reguluje midzy innymi sposób zarzdzania pastwowymi
gruntami rolnymi, w tym przewiduje grono podmiotów, którym przysuguje pierwszestwo w zakupie ziemi, jak równie warunki organizowania przetargów ograniczonych. Przy kadej transakcji obowizuje zastrzeenie ustawowe przewidujce, i
sprzeda nieruchomoci rolnej przez ANR moe nastpi, o ile powierzchnia uytków
rolnych bdcych wasnoci nabywcy nie przekroczy 500 ha. Obostrzenie to ma na
celu ograniczenie korzyci pyncych dla pojedynczego podmiotu z zakupu ziemi
z Zasobu WRSP z tytuu chociaby niszych ni rynkowe cen nieruchomoci rolnych.
Preferencyjno transakcji zawieranych z ANR przejawia si równie w warunkach
finansowania, które przewiduj moliwo rozoenia ceny na raty na okres nie duszy ni 15 lat na cile okrelonych warunkach.
Istotn modyfikacj wynikajc z nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa s zmiany dotyczce gruntów dzierawionych. Cho z jednej strony ustawa zachowuje instytucj dzierawy pastwowych
gruntów rolnych, w zawieranych umowach zamieszczone bd postanowienia
o moliwoci wyczenia z dzierawy 30% powierzchni uytków rolnych bdcych
23

Por. art. 5 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztatowaniu ustroju rolnego, Dz. U. 2003 r. nr 64
poz. 592, oraz art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 16 wrzenia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa oraz zmianie niektórych innych ustaw.
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przedmiotem umowy. Tym samym ANR bdzie moga pozyska grunty w celu ich
sprzeday bd ponownej dzierawy na zmienionych warunkach. Jednoczenie
nowelizacja z dnia 16 wrzenia 2011 r. przewiduje przedstawienie podmiotom bdcym stron umowy dzierawy zawartej przed wejciem nowych przepisów
w ycie propozycji zmian umowy polegajcych na analogicznym wyczeniu 30%
powierzchni uytków rolnych. W zamian za wyraenie zgody na proponowane
zmiany dzierawcy przysuguje uprawnienie do zakupu caoci lub czci pozostaej powierzchni bdcej przedmiotem dzierawy z zastrzeeniem warunków ustawowych, w tym wspomnianego limitu 500 ha w okresie od 3 miesicy do 2, 4 lub 6
lat w zalenoci od terminu zakoczenia umowy dzierawy. Z kolei brak zgody ze
strony dzierawcy na zoon przez ANR propozycj skutkowa bdzie wyczeniem pierwszestwa dotychczasowego dzierawcy w nabyciu przedmiotowej nieruchomoci po wyganiciu czcej strony umowy, jak równie wyczeniem moliwoci ponownego dzierawienia gruntów przez ten sam podmiot. Przedstawione
zasady nie dotycz umów dzierawy, gdy czna powierzchnia uytków rolnych
Zasobu WRSP dzierawiona przez dany podmiot po dokonaniu wyczenia nie
przekraczaaby 300 ha, chyba, e dzierawca sam wystpi do ANR z wnioskiem
o wyczenie 30% powierzchni uytków rolnych bdcych przedmiotem czcego
strony stosunku zobowizaniowego.
Powysze zasady obrotu pastwowymi gruntami rolnymi wskazuj, i nowe regulacje ustawowe przyczyniaj si do przyspieszenia prywatyzacji mienia Skarbu
Pastwa oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych. Tym samym
oczekiwa naley przesunicia czci zasobów ziemi rolniczej w Polsce z sektora
pastwowego do sektora prywatnego. W warunkach godu ziemi zgaszanego czsto
przez gospodarstwa rodzinne zmiany wydaj si by pozytywne, cho naley mie na
uwadze ograniczenia dochodowe gospodarstw rodzinnych, które mog si okaza
kluczowe dla osignicia celów lecych u podstaw wprowadzonej nowelizacji. Jednoczenie, majc na uwadze regulacje prywatnego obrotu nieruchomociami rolnymi,
które nie zapobiegaj w peni spekulacyjnemu obrotowi ziemi rolnicz, obawia si
mona, i przyspieszenie prywatyzacji pastwowych gruntów rolnych przyczyni si
równie do intensyfikacji przyszego obrotu ziemi jako dobrem inwestycyjnym, tym
bardziej z uwagi na rónice midzy cenami ziemi publicznej oraz cenami rynkowymi.
Naley równie podkreli, i w Polsce obowizuj ograniczenia w zakresie
nabywania nieruchomoci rolnych przez cudzoziemców. W takim przypadku wymagane jest uzyskanie zezwolenia od Ministra waciwego do Spraw Wewntrznych
i Administracji. Sytuacja ta ulega zmianie w wyniku przystpienia Polski do Unii
Europejskiej, w wyniku czego obywatele pastw czonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mog bez zezwolenia naby ziemi, któr wczeniej
dzierawili przez okres co najmniej 3 lub 7 lat (w zalenoci od województwa) oraz
przez cay ten czas prowadzili na tej ziemi dziaalno rolnicz, legalnie mieszkajc
w Polsce. Warunki dotyczce uzyskania zezwolenia Ministra waciwego do Spraw
Wewntrznych i Administracji ulegn dalszej liberalizacji od poowy 2016 r., gdy
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wymóg ten przy zakupie ziemi przez obywateli pastw EOG zostanie zniesiony,
w wyniku czego bd oni mieli moliwo zakupu ziemi rolniczej na zasadach równych z obywatelami Polski24.
Majc na uwadze ksztat obowizujcych przepisów, zasady gospodarowania nieruchomociami rolnymi w Polsce nie s wysoce restrykcyjne. Pomimo przeprowadzonych
nowelizacji, na skutek których w prywatnym obrocie nieruchomociami rolnymi przede
wszystkim wzrosa rola Agencji Nieruchomoci Rolnych w ksztatowaniu ustroju rolnego,
omówione regulacje pozostaj nadal stosunkowo liberalne wzgldem unormowa wystpujcych w pastwach Europy Zachodniej i nie przeciwdziaaj w odpowiednim zakresie
spekulacyjnemu obrotowi gruntami rolnymi. Warto te zwróci uwag na fakt, e legislacje
rynku ziemi w Polsce nie wi w aden zamierzony sposób obszaru posiadanych gruntów
rolnych z dochodowoci rodzinnego gospodarstwa rolnego.

1.4. Gospodarowanie nieruchomociami rolnymi w wybranych pastwach
Unii Europejskiej
1.4.1. Francja
Pierwsze akty dotyczce ochrony gospodarstw rodzinnych we Francji pojawiy
si ju w Kodeksie Napoleona. Wtedy uwzgldniono tradycyjny, wielopokoleniowy
model gospodarstwa. Jednake ju pod koniec XIX wieku model ten upad na rzecz
zatrudniania najemników. Potrzeba wic byo nowych ustaw, dostosowanych do nowej rzeczywistoci, w której podjto dziaania majce na celu ochron drobnych gospodarstw przed rozpadem. W prawie zapisano midzy innymi, i nie mona dzieli
majtku, którego obszar wynosi poniej 1 ha. Dalsze zmiany w ustawodawstwie francuskim w zakresie nieruchomoci rolnych miay miejsce w latach 60-tych XX wieku,
kiedy to po ponad 20-to letnim okresie czstych zmian i nowelizacji wprowadzono
now ustaw roln. Mimo, i pó niej zastpiono j innymi aktami prawnymi, jej zaoenia do dzisiaj s podstaw ustroju rolnego we Francji. W niej bowiem zawarto nadrzdne znaczenie gospodarstwa rodzinnego w rolnictwie kraju25. Oznaczao to wybór drogi
rozwoju rolnictwa, któr to Francuzi, razem z ca Uni Europejsk, podaj do dzi.
Obecnie kluczow rol w obrocie gruntami rolnymi we Francji odgrywaj spóki SAFER (Federation Nationale des Societes d'Amenagement Foncier et d'Etablissement Rural – Stowarzyszenia Zagospodarowania Ziemi i Urzdzania Obszarów
Wiejskich). Maj one szerokie uprawnienia, dziki czemu wpywaj na rynek ziemi
24

Sprzeda nieruchomoci Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pa stwa, Agencja Nieruchomoci Rolnych,
http://www.anr.gov.pl/attachements/AdminArticle/141/113/sprzedaz.pdf, [data dostpu: 14.12.2010],
s. 8-13, Zacznik XII do Aktu dotyczcego warunków przystpienia Republiki Czeskie, Republiki
Esto skiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki otewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Wgierskiej,
Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Sowenii i Republiki Sowackiej oraz
dostosowa w Traktatach stanowicych podstaw Unii Europejskiej, Dziennik Urzdowy L 236 z 23
wrzenia 2003 r., s. 787, pkt. 4, ppkt. 2.
25
A. Lichorowicz, Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie krajów Europy Zachodniej, Wyd. Temida 2, Biaystok 2000 r., s. 40-42.
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rolniczej. Poniewa funkcjonuj na obszarze lokalnym, bardzo dobrze orientuj si
w potrzebach regionu i tym samym mog wdraa skuteczn polityk rozwoju rolnictwa. Ich najwaniejsze prawo to prawo pierwokupu gruntów. Udaje si przez to niemal
wyeliminowa spekulacyjny obrót gruntami, a w konsekwencji utrzymywa na
wzgldnie niskim poziomie ceny, preferowa pewne wybrane grupy rolników przy
odsprzedawaniu gruntów oraz peni wszystkie wskazane przez ustawodawc funkcje,
które sprowadzaj si midzy innymi do: kontroli popytu i poday, komasacji gruntów
lub ich rozdrobnienia, uzdatniania gruntów w celu poprawy ich jakoci i dalszej odsprzeday, odrolnienia gruntów, zarzdzania gruntami lenymi i ochron rodowiska,
wydzierawiania gruntów na okres 1-6 lat z moliwoci przeduenia. Reasumujc,
spóki SAFER s zdecydowanie bardziej aktywne w lokalnym sterowaniu struktur
agrarn rolnictwa rodzinnego we Francji, ni ANR w Polsce.
SAFER po skorzystaniu z prawa pierwokupu decyduje, co dalej zrobi z nabyt
ziemi. Oprócz sprzeday czy wydzierawienia moliwe jest take przetrzymanie
gruntów, np. gdy popyt jest zbyt duy i moe doprowadzi do wywindowania cen.
Naley jednoczenie zaznaczy, i osoba zgaszajca ch nabycia ziemi rolnej we
Francji spenia musi okrelone kryteria, którymi s:
 posiadanie redniego lub wyszego wyksztacenia rolniczego,
 dowiadczenie 5-ciu lat pracy na roli w cigu ostatnich 15 (wyjtkiem jest posiadanie dyplomu wyszej uczelni; po ukoczeniu studiów wystarcz 3 lata),
 w przypadku prowadzenia dziaalnoci pozarolniczej przedstawienie dowodu
z Urzdu Podatkowego o zysku netto z tej dziaalnoci,
 nieprzekraczanie pewnych progów produkcji (np. hodowanie nie wicej ni okrelonej ustawowo iloci sztuk zwierzt).
Jeli chodzi o cudzoziemców, to obywatele UE s traktowani tak jak Francuzi.
Z kolei dla obywateli spoza UE wymaga si uregulowanego statusu prawnego polegajcego midzy innymi na posiadaniu min. 10-cio letniego zezwolenia na pobyt26. Warunek
ten kóci si jednak z zapisami, które praktycznie zawsze znajduj si w umowie pomidzy SAFER a nowym nabywc gruntów. Nabywca zobowizuje si bowiem do dotrzymania terminu pitnastu lat, w którym to czasie musi osobicie prowadzi gospodarstwo
oraz wykonywa na nim cz prac. Ponadto nie moe on ziemi sprzeda czy wydzierawi bez zgody SAFER, a zgoda taka udzielana jest tylko w szczególnych przypadkach.
Spenienie powyszych warunków nie jest automatycznym przyzwoleniem na
zakup gruntów. SAFER przy sprzeday preferuje bowiem dwie grupy rolników:
 grup od niedawna bezrobotnych, ale aktywnych i chtnych do pracy rolników,
którzy zostali bez pracy nie do koca ze swojej winy (wskutek niekorzystnych zapisów spadkowych, koca okresu dzierawy itp.),
 grup modych rolników27, którzy pragn zaoy nowe, wasne gospodarstwa.
26

D. Stankiewicz, Ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi w wybranych krajach Unii Europejskiej
w aspekcie prac nad stosownymi zmianami w ustawodawstwie polskim, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydzia Analiz Ekonomicznych i Spoecznych, Warszawa, lLuty 2002, s. 5-6.
27
Okrelenie „mody rolnik” w wikszoci krajów na wiecie traktuje si dla rolników poniej 40 roku ycia.
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Ustawodawca poprzez spóki SAFER wspomaga wic gospodarstwa rodzinne
i rolników, którzy takie gospodarstwa chc prowadzi. Dziki temu, w istotnym stopniu
ogranicza przejcia gruntów przez „nierolników” oraz utrat rodzinnego charakteru gospodarstwa. Patrzc na struktur rolnictwa we Francji, jest to bardzo skuteczne rozwizanie. Jednoczenie warto wskaza sposób uregulowania we Francji pojcia gospodarstwa
rodzinnego. Cho w ustawach francuskich definicji gospodarstwa rodzinnego brak, dokonano okrelenia warunków, które musi spenia gospodarstwo, aby mogo zosta za takowe uznane. Jest to czsta praktyka w krajach na caym wiecie, chocia istnieje wiele
opinii negujcych takie rozwizanie28. Za podstawowe kryterium gospodarstwa rodzinnego uznano jego obszar. W tym celu stworzono now jednostk powierzchni – SMI29,
która wynosi okoo 25 hektarów. Przyjto, i gospodarstwo rodzinne zawiera si na obszarze nie wikszym ni 4 SMI (ok. 100 ha), a za optymalne uznaje si grunty o powierzchni 2-4 SMI. Jednake ustawodawca uzna take prawa drobnych gospodarzy, co
zaowocowao ich szczególn ochron. Ponadto we Francji prowadzi si polityk uniemoliwiajc rozdrobnienie czy zlikwidowanie gospodarstwa, którego obszar wynosi
powyej 1 SMI oraz ograniczajc powikszenie go do rozmiarów powyej 4 SMI bez
wzgldu na to, czy s to grunty dzierawione, czy wasne. Ogranicza to zdecydowanie
moliwoci nierównego traktowania gospodarstw przez SAFER. Jednak nie tylko to byo
powodem powstania swoistych „wideek” dla obszaru gospodarstwa rodzinnego. Kolejnym powodem byo uznanie, i obszar minimum 1 SMI jest w stanie zapewni przecitnej rodzinie 8-godzinny dzie pracy, a przy tym godziwe zarobki, pozwalajce na godne
ycie. Górna granica powierzchni (czyli 4 SMI) chroni natomiast rodzinny charakter
rolnictwa. Uznaje si, i powyej tej granicy rodzina nie jest w stanie sama uprawia
posiadanej ziemi, w zwizku z czym musz zatrudni osoby z zewntrz30. Ponadto we
Francji wyrónia si dwa podtypy gospodarstw rodzinnych:
 gospodarstwo rodzinne prowadzone na wasny rachunek i ekonomiczn odpowiedzialno rolnika; funkcjonuje na nim jedna rodzina pierwszego stopnia pokrewiestwa (maestwo z dziemi) – jest to wyraz nowego modelu, który uksztatowa si w XX wieku,
 gospodarstwo rodzinne o charakterze zespoowym; funkcjonuje na nim dua rodzina, gdzie pomidzy czonkami istnieje pokrewiestwo nie tylko pierwszego, ale
take drugiego czy trzeciego stopnia; wystpuje kilka typów takiego gospodarstwa,
jednak nie ma to wpywu na sam rynek ziemi rolniczej, w zwizku z czym nie s
one przedmiotem zainteresowania w tym opracowaniu31.
28

A. Lichorowicz, Status…, op. cit., s. 43-44.
SMI (fr. Surface Minimale d’Instalation en Agriculture, minimalna powierzchnia urzdzenia) to
jednostka powierzchni gruntów rolnych mogca zapewni zatrudnienie cznie 2 osobom pracujcym
w penym wymiarze. Przepisy francuskie przewiduj równie now jednostk – UR (fr. Unite de
Reference) stosowan na poziomie departamentów, poprzez któr okrela si powierzchni
zapewniajc ekonomiczn ywotno gospodarstwa. 0,5-1,5 UR odpowiada 2-4 SMI.
30
D. Stankiewicz, Ograniczenia…, op. cit., s. 5.
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M. Sobota, System planowania przestrzennego oraz formy wadania ziemi rolnicz we Francji,
Administratio Locorum, 3 (2) 2004, s. 4-5.
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Podsumowujc, mona stwierdzi, i przepisy o obrocie ziemi rolnicz we
Francji s bardzo restrykcyjne i skupiaj si gównie na ochronie rodzinnego charakteru gospodarstw rolnych. Odnotowano, i obszar gospodarstwa musi zapewnia godziwe zarobki i prac dla rolnika i jego rodziny, co jest kluczow rónic w porównaniu
z polskim ustawodawstwem. Zamiast centralnego zarzdzania gruntami powoano
lokalne spóki o szerokich uprawnieniach, dziki czemu prowadzona polityka jest
niewtpliwie bardziej skuteczna. Warto tu równie zaznaczy, i porednim skutkiem
takich dziaa stay si stosunkowo niskie poziomy cen ziemi w tym kraju, co jednoczenie znacznie ogranicza spekulacyjny obrót ziemi. Wiele krajów oparo swoje
przepisy wanie na przepisach francuskich (m.in. Belgia), lub przejo stamtd kilka
inicjatyw (np. próby wprowadzenia minimalnej jednostki powierzchni gospodarstwa
we Woszech). Regulacj zasugujc na pozytywn ocen jest niewtpliwie wprowadzenie minimalnej jednostki gospodarstwa na ksztat SMI, które ma zapewni godne
ycie rodziny rolniczej.
1.4.2. Dania
Z powodu niewielkich zasobów ziemi rolniczej, równie przepisy regulujce
gospodarowanie nieruchomociami rolnymi w Danii charakteryzuj si wysok restrykcyjnoci. W pastwie tym ustalono swego rodzaju jednostk „graniczn” na
poziomie 30 hektarów, która determinuje stopie obowizujcych ogranicze w obrocie. Przy zakupie obszaru poniej 30 ha potencjalny nabywca ma do spenienia mniejsz ilo warunków, to jest:
 penoletnio, uzyskiwana w Danii po ukoczeniu 18 roku ycia,
 posiadanie obywatelstwa pastwa nalecego do Unii Europejskiej lub EFTA przy
równoczesnym posiadaniu praw do zakupu nieruchomoci pooonej w Danii na
podstawie przepisów swojego kraju,
 brak aktu wasnoci lub wspówasnoci rolnika oraz jego najbliszej rodziny
(wspómaonka oraz dzieci) nieruchomoci rolnej pooonej poza granicami Danii
w chwili nabycia nieruchomoci duskiej,
 prawo staego pobytu w Danii,
 osiedlenie si na stae na terytorium Danii przed upyniciem terminu 6 miesicy.
Z kolei w przypadku zakupu nieruchomoci rolnej o powierzchni powyej 30
ha rolnik musi speni dodatkowe dwa kryteria:
 samodzielne zarzdzanie i prowadzenie gospodarstwa,
 posiadanie kwalifikacji uznawanych przez duskie Ministerstwo Rolnictwa32.
Duska ustawa rolna reguluje równie liczb oraz powierzchni nieruchomoci
rolnych, które mog stanowi wasno jednej osoby33.
32
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Mona zatem wywnioskowa, i ustawodawstwo duskie chroni krajowe nieruchomoci rolne przed wykupem ich przez zagranicznych inwestorów, w tym równie
midzynarodowe koncerny rolnicze. By moe jest to równie droga, któr powinno
si rozpatrzy w kontekcie polskiej legislacji. Istnieje bowiem realna obawa dotyczca inwestowania kapitau obcego na terenie kraju po upywie okresu ochronnego, która
motywowana jest prawdopodobnym gwatownym wzrostem wartoci ziemi rolniczej
w Polsce. Najbardziej interesujcym przepisem mogcym ograniczy to ryzyko jest
zakaz posiadania bd wspóposiadania ziemi rolniczej poza granicami kraju, co stanowi znacz barier wykupu ziemi przez cudzoziemców lub zagraniczne firmy.
W takim przypadku inwestor musiaby przenie ca dziaalno do Polski lub zrezygnowa z inwestycji. Reasumujc, tego typu uregulowanie wie du cze rent gruntowych z terytorium danego kraju oraz jego mieszkacami.
1.4.3. Niemcy
W temacie obrotu gruntami rolnymi w Niemczech, szczególne miejsce zajmuje
proces transformacji wasnociowej rolnictwa pastwowego we wschodnich landach
tego kraju, tworzcych przed rokiem 1990 Niemieck Republik Demokratyczn
(NRD). Mienie pastwowe w Niemczech, które na pocztku lat 90-tych ubiegego
wieku wynosio 2,4 mln ha, powstao przede wszystkim w latach 1933-1989, jako
skutek majcych wtedy miejsce wywaszcze. Po zjednoczeniu Niemiec podjto prób
przywrócenia wasnoci prywatnej na owych gruntach, za co pocztkowo odpowiedzialny by urzd powierniczy – Treuhandanstalt. Od 1992 roku prywatyzowaniem
nieruchomoci rolnych i lenych zacza zajmowa si nowo powoana spóka wyceny
i zarzdu gruntami – Bodenververtungs und Verwaltungs GmbH (BVVG), która
w przecigu nastpnych 17 lat dziaalnoci sprzedaa 1,12 mln ha gruntów i lasów34. Procesy prywatyzacyjne przewiduj zarówno uprzywilejowanie okrelonej grupy podmiotów
mogcych naby pastwowe grunty rolne, z drugiej za preferencyjne warunki zakupu.
W zwizku z ostatnim elementem, zakupiona ziemia podlega szczególnym obostrzeniom
na wypadek jej odsprzeday, co przeciwdziaa spekulacyjnemu obrotowi35.
Oddzieln kwesti w prawie niemieckim s przepisy okrelajce transakcje
kupna-sprzeday gruntów rolnych midzy prywatnymi podmiotami. Aktem prawnym
regulujcym t kwesti jest ustawa o obrocie gruntami rolnymi z 1961 roku36. Zgodnie
z jej treci organ administracyjny ma prawo do odmowy wydania zgody na transakcj
kupna-sprzeday ziemi rolnej w sytuacji, jeli:
 jej skutkiem moe by nieracjonalna konfiguracja gruntów, przez co rozumie si
sytuacj, gdy transakcja przyczyni si do nadmiernej koncentracji gruntów w r34
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kach jednej osoby, osoba nabywajca grunt nie jest rolnikiem, zakup ziemi ma charakter spekulacyjny,
 na skutek podpisania umowy moe doj do nieuzasadnionego gospodarczo podziau lub zmniejszenia gospodarstwa rolnego (szczególnie wana jest w tym przypadku kwestia samowystarczalnoci gospodarstwa po jego ewentualnym zmniejszeniu),
 podmiot zgaszajcy ch zakupu ziemi oferuje za ni kwot raco nieadekwatn
do wartoci gruntu.
W przypadku gdy organ nadzorujcy odmówi zgody na sprzeda ziemi, prawo
pierwokupu w takiej sytuacji otrzymuj niemieckie spóki osadnicze, które nastpnie
przeznaczaj zakupione grunty na powikszenie lub tworzenie gospodarstw rodzinnych37. Tym samym naley przede wszystkim podkreli obowizywanie w Niemczech
instrumentów antyspekulacyjnych i narzdzi przeciwdziaajcych nadmiernej koncentracji gruntów rolnych. Jednoczenie na uwag zasuguje moliwo zrónicowania
obowizujcych przepisów w zalenoci od lokalnych warunków na rynku ziemi.
Konkludujc, w krajach o ugruntowanych tradycjach rolnictwa rodzinnego, takich jak Francja, Niemcy i Dania, regulacje rynku ziemi d do realizacji rent gruntowych przez krajowe gospodarstwa rolne, dbajc jednoczenie o ich równowag ekonomiczn i spoeczn. Nasuwa si jednak pytanie, czy wyej opisane sterowanie przepywami zasobu ziemi rolniczej nie zakóca informacyjnych waciwoci cen ziemi
rolniczej i zdolnoci do szacowania jej realnej wartoci przez mechanizm rynkowy?

1.5. Problem efektywnoci rynku ziemi rolniczej
Pojcie efektywnoci rynkowej w ekonomii nurtu gównego ma dwa podstawowe wymiary. Najczciej rozpatruje si tzw. efektywno alokacyjn oraz informacyjn. Pierwsza z nich jest kategori kojarzon z pracami V. Pareto. Efektywno
paretowska dotyczy zarówno popytowej, jak i podaowej strony rynku. Sprowadza si
do tzw. efektywno wymiany, efektywno produkcji oraz efektywno struktury
produkcji38. W praktyce mechanizm rynkowy poprzez ceny ma w taki sposób rozdysponowa kad jednostk dzielonego zasobu, aby korzy wynikajca z jej przeniesienia do innego zastosowania bya dokadnie równa stracie zwizanej z jej wycofaniem z przeznaczenia alternatywnego39.
Rozpatrywana efektywno rynku zwizana jest cile z finansowym wymiarem
efektywnoci mikroekonomicznej. Warto zaznaczy jednak, e poziomem odniesienia
dla efektywnoci mikroekonomicznej jest efektywno caej gospodarki narodowej,
która nie wynika z prostej sumy równowag czstkowych. W ujciu statycznym efektywno gospodarki zakada pene wykorzystanie dyspozycyjnych zasobów do wytwo37

D. Stankiewicz, Ograniczenia…, op. cit., s. 9-10.
J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004, s. 69-86.
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rzenia okrelonego przez popyt wolumenu produktów i usug. W ujciu dynamicznym
natomiast niezbdne jest utrzymywanie tempa wzrostu gospodarczego adekwatnego
do poziomu konsumpcji akceptowanego przez podstawowe grupy spoeczne40. Równowagi czstkowe mona jednak osign równie w warunkach niepenego wykorzystania zdolnoci wytwórczych gospodarki, pod warunkiem okrelenia minimalnych
zabezpiecze instytucjonalnych. Te warunki w polskiej gospodarce s zdaniem autorów zachowane. Z powyszego wynika wic, e aby potwierdzi hipotez o efektywnoci rynku ziemi rolniczej, postrzegan w kategoriach mikroekonomicznych, nie jest
konieczne spenienie zaoe efektywnoci makroekonomicznej, które z natury rzeczy
s kontrfaktyczne. Std przeszkod teoretyczn nie jest w adnej mierze polityka rolna
i wpisany w ni interwencjonizm agrarny.
Efektywno alokacji w skali mikroekonomicznej okrela przede wszystkim relatywny rachunek korzyci i strat zwianych z zawart transakcj. Paradoksalnie,
w przypadku rynku ziemi rolniczej, która jest zasobem bardzo specyficznym, niejednorodnym, niemobilnym i cechujcym si sztywn poda wspomniany relatywizm
oddziauje na korzy oceny kadej transakcji kupna-sprzeday ziemi rolniczej z punktu widzenia jej efektywnoci alokacyjnej. W wikszoci przypadków bowiem poda
zasobu ziemi speniajcej kryteria nabywcy jest na tyle ograniczona, e wybór optymalnej oferty nie nastrcza trudnoci i nie jest obarczony bdem. Nabywca ma do
wyboru jedn z dwóch strategii optymalizacyjnych – albo maksymalizacj efektu
(w warunkach rynkowych dochodu) z rozporzdzalnych czynników wytwórczych,
albo minimalizacj nakadów na dan produkcj. W warunkach wysokiej gitkoci cen
surowców rolnych mniej ryzykowne wydaje si poszukiwanie przewag kosztowych
zwizanych z lepsz organizacj produkcji i wysz wydajnoci pracy. To one umoliwiaj uzyskanie opaty pracy na poziomie zrównowaonym spoecznie. Rachunek
optymalizacji nakadów jest te zdecydowanie atwiejszy do przeprowadzenia w warunkach postpu technologicznego i procesu globalizacji wyrównujcej przychody
kracowe. Dlatego te przyczynkiem do tezy, e rynek ziemi moe w sposób efektywny okrela ceny równowagi jest relatywnie dua przejrzysto rynku czynników produkcji rolniczej (wiksza ni rynku surowców rolnych) i znaczny potencja wzrostu
wydajnoci zasobu pracy zaangaowanego w rolnictwie.
Drugi wymiar efektywnoci rynku – tzw. efektywno informacyjna, nie bazuje
na ocenie relatywnych korzyci, ale dotyczy ich wartoci pieninej. Hipoteza efektywnego rynku (EMH – ang. efficient market hypothesis) zostaa sformuowana przez
E. Fama i jest szczególnym przypadkiem ogólnej hipotezy racjonalnych oczekiwa
J. Muth’a z 1961 roku. Racjonalne oczekiwania podmiotów gospodarczych co do
ksztatowania si wielkoci ekonomicznych w przyszoci posiadaj dwie zasadnicze
cechy, które odróniaj je od oczekiwa adaptacyjnych. Po pierwsze podmioty, przewidujce przyszo racjonalnie, wykorzystuj efektywnie dostpne informacje. Po
drugie, podmioty te nie powielaj bdów z przeszoci.
40

J. Kulawik, Wybrane aspekty efektywnoci rolnictwa, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2007, nr 1, s. 5.
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Hipoteza efektywnego rynku E. Fama w swej podstawowej wersji definiuje
efektywny rynek jako taki, gdzie dua liczba racjonalnych uczestników stara si przewidzie przysz warto rynkow aktywów, przy czym kady z nich ma równie atwy
dostp do biecych informacji41. Prowadzi to do sytuacji, w której w kadym momencie aktualne ceny rynkowe odzwierciedlaj wydarzenia zaistniae w przeszoci,
jak równie przewidywania rynku wobec przyszoci. Jednoczenie, marginalne korzyci handlu równe s jego kosztom marginalnym. Innymi sowy na efektywnym
rynku aktualna cena danego przedmiotu transakcji w kadej chwili jest dobrym estymatorem jego faktycznej wartoci42 a „…ceny poszczególnych walorów uwzgldniaj
efekty informacji dotyczcych zarówno zdarze, które miay ju miejsce, jak i wydarze oczekiwanych przez rynek w przyszoci, na podstawie biecej sytuacji”43. Wobec powyszego, efektywny rynek charakteryzuje si tym, e oczekiwana stopa zwrotu
dla danych aktywów jest równa rzeczywistej stopie zwrotu prognozowanej na podstawie dostpnego zbioru informacji.
Warto w tym miejscu podkreli, e celem autorów nie jest udowodnienie e
rynek ziemi spenia zaoenia efektownoci formuowane na podstawie EMH dla rynków kapitaowych44. Wynikaj one ze specyfiki tych rynków i nie musz by spenione na rynku ziemi, eby utrzyma w mocy przedstawion definicj efektywnoci informacyjnej, której istot jest, aby aktualna cena ziemi bya dobrym estymatorem jej
faktycznej wartoci. Mona natomiast sformuowa bardziej ogólne przesanki prawdziwoci hipotezy racjonalnych oczekiwa oraz EMH: dostpno i prawdziwo
informacji, indywidualno inwestorów (w sensie braku efektów naladownictwa)
oraz stao preferencji popytowych.
Cechy specyficzne czynnika ziemi nie przekrelaj spenienia powyszych zaoe, a wrcz je uatwiaj. W przypadku kupna ziemi rolniczej nabywca bierze na
ogó pod uwag atrybuty z nastpujcego zbioru: warto bonitacyjna, pooenie,
rodzaj uytku rolnego, wielko i ksztat dziaki, odlego od rynku zbytu, przydatno do upraw intensywnych, popyt na ziemi na rynku lokalnym, poda ziemi, infrastruktura techniczna dziaki, moliwo alternatywnego wykorzystania, atrakcyjno
otoczenia, urzdzenia melioracyjne45. S to jak wida czynniki, które w kadym przypadku mona indywidualnie i obiektywnie oceni na podstawie dostpnych, a zarazem
trudnych do zmanipulowania informacji. Co wicej, relatywnie atwy i powszechny
dostp do tych informacji (np. przejrzysto i powszechny dostp do zasad WPR)
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B. Snowdon, H. Vane, P. Wymarczyk, Wspóczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 202.
42
E. Fama, Random Walks in Stock – market prices, „Financial Analyst Journal”, 09.12.65 reprinted
01.02.1995, s. 55-59.
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E. Fama, The behavior of stock-market prices, „The Journal of Business” 1965, Vol. 38, No. 1,
s. 54.
44
E. Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Empirical Work, „Journal of Finance” 1970, 25 (2),
s. 383-417.
45
E. Weil, Determinanty ksztatujce cen ziemi rolnej, „Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu”
2003, CCCLVIII, Pozna, s. 165, 167.
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urealnia nawet „pósiln” i „najsilniejsz” wersj EMH46. Co do staoci preferencji
popytowych w przypadku ziemi, uzaleniona ona jest od struktury popytu na produkty
i usugi, które s wytwarzane przy pomocy tego zasobu. Chodzi wic przede wszystkim o ywno oraz usugi rodowiskowe (np. agroturystyczne), w przypadku których
elastycznoci popytu s relatywnie niskie i malejce w miar rozwoju gospodarki, co
pozytywnie wpywa na stabilno preferencji.
Pozostaje problem najwaniejszy, tzw. zawodnoci rynku, które cechuj sektor
rolny. Moe si pojawi wtpliwo, czy jeli rynki produktów rolnych s niesprawne,
to rynek ziemi moe dziaa efektywnie? Teoretycznie sztywno poday ziemi rolniczej w okrelonych kategoriach moe prowadzi do spekulacyjnego wzrostu jej cen,
przy niewielkich zmianach popytu na produkty rolnictwa. Niemniej, pamitajmy, e
popyt na produkty rolnicze jest stabilny i cechuje si nisk elastycznoci dochodow
i cenow. W krajach wysokorozwinitych stopy przyrostu naturalnego s bliskie zeru,
a postp technologiczny ogranicza problemy sztywnoci poday produktów rolniczych. Do tego dochodzi tendencja do zwikszania zakresu uytecznoci wiadczonych przez czynnik ziemi, co dodatkowo podnosi wspóczynniki elastycznoci poday.
Inne róda zawodnoci rynku w rolnictwie – monopole w sferze przetwórstwa,
asymetria informacji, efekty zewntrzne, wystpowanie dóbr publicznych, nie musz
przekada si na bdne oczekiwania w zakresie wartoci rent zdyskontowanych
w cenach ziemi. W tym przypadku nierynkowa hierarchia celów gospodarstw rodzinnych oraz specyficzne cechy zasobu ziemi (szczególnie trwao) zwikszaj si przetargow jej wacicieli. Na ogó nie ma bowiem przymusu sprzeday ziemi i dyktatu
cenowego takiego, jaki wystpuje w przypadku produktów rolnych.
Dodatkowo prawne ograniczenia w obrocie ziemi przynajmniej w zaoeniach
zawaj jej przeznaczenie do celów rolniczych i stabilizuj popyt na ni. Ograniczenia te chroni rynek w jakim stopniu przed powstawaniem baniek spekulacyjnych,
które obecnie stanowi jedno z najpowaniejszych zagroe dla sprawnego mechanizmu rynkowego. Sytuacja, w której dostawcami uytecznoci zwizanych z ziemi
rolnicz maj z zaoenia by wycznie waciciele lub posiadacze gospodarstw rolnych zdaniem autorów pozytywnie wpywa na miarodajno jej wyceny, zapobiega
szumom informacyjnym i stabilizuje sektor. Nie stanowi ona zagroenia dla midzynarodowej równowagi na tym rynku, pod warunkiem, e w innych krajach wspólnoty
bd funkcjonowa analogiczne ograniczenia. Oczywicie nie naley przesadnie wierzy w uniwersaln efektywno rynku ziemi rolniczej. Dowodzi si jednak, e kupujcy na tym rynku ponosz relatywnie niskie ryzyko bdnej oceny aktualnej wartoci
rent gruntowych zdyskontowanych w cenach tego zasobu.
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Tak zwana „najsabsza wersja” (weak form), zakada, i aktualne ceny cakowicie odzwierciedlaj
przeszy poziom cen i tym samym inne dane zakodowane w cenach z przeszoci. Bardziej radykalna
wersja (semistrong form) dodaje, e wszelkie aktualne, publicznie dostpne informacje s take zagregowane w cenach. W najsilniejszej wersji (strong form) uznaje si natomiast, e wszystkie informacje,
take te o charakterze wewntrznym – utajnione przez uczestników rynku, znajduj pene odzwierciedlenie w aktualnych cenach.
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1.6. Formy ogranicze gospodarki ziemi rolnicz w pastwach
czonkowskich Unii Europejskiej w kontekcie ich oddziaywania
na efektywno mechanizmu rynkowego
Jak wynika z powyszych rozwaa, w analizowanych pastwach Unii Europejskiej obrót ziemi rolnicz oboony zosta rónorodnymi ograniczeniami, które
dotycz midzy innymi zakazu sprzeday gruntów na cele niespeniajce zaoe planu zagospodarowania przestrzennego, wymogów posiadania przez nabywc wyksztacenia rolniczego lub praktyki zawodowej w rolnictwie, wymogów zwizanych z miejscem zamieszkania na danym obszarze, a take ogranicze dalszej odsprzeday gruntów47. Naley podkreli, i chocia prawo wspólnotowe nie reguluje w sposób szczegóowy obrotu gruntami rolnymi, pomidzy pastwami czonkowskimi nastpuje wymiana dowiadcze z zakresu poprawy struktury gospodarstw rolnych w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Rozwoju Obszarów Wiejskich (Association
Europenne des Institutions d’Amenagement Rural – AEIAR), które obecnie zrzesza 26
organizacji czonkowskich z krajów Europy, w tym z Polski48. Wystpujce regulacje
gospodarowania ziemi rolnicz dotycz najczciej obrotu gruntami, faworyzujc
transakcje zawierane pomidzy rolnikami indywidualnymi prowadzcymi gospodarstwa rodzinne. W przypadku za, gdy wacicielem nieruchomoci jest „nierolnik”,
regulacje su umocnieniu pozycji dzierawców jako bezporednich producentów
rolnych. Rozwizanie powysze jest tym bardziej istotne, i po reformie Mansholta
dzierawa gruntów zostaa przez ustawodawstwo UE przyjta jako podstawowa metoda powikszenia gospodarstwa rolnego49. Tym samym w ustawodawstwie europejskim kadzie si nacisk na utrzymanie rolnego przeznaczenia nieruchomoci, równie
po jej sprzeday, a cel ten próbuje si osign wprowadzajc okrelone wymagania
w obrocie ziemi (opisane w poprzednich punktach), które naley podda dalszej analizie z punktu widzenia ich komplementarnoci wzgldem mechanizmu rynkowego.
W gruncie rzeczy chodzi wic o proste pytanie, czy wyej wymienione regulacje rynku ziemi „psuj rynek”, a jeli tak, to w jakim stopniu? Bdzie to przyczynek do weryfikacji trzeciej hipotezy postawionej we wstpie.
1.6.1. Wymagania w zakresie wyksztacenia rolniczego i dowiadczenia
Pierwsza grupa wymaga dotyczya wyksztacenia rolniczego i dowiadczenia
w pracy w gospodarstwie rolnym. Tego typu obostrzenie moe mie mniej lub bardziej restrykcyjny charakter. Ograniczenia dotyczce kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego w Polsce nie s restrykcyjne na tle uregulowa w innych
47
A. Zadura, Ksztatowanie struktury gospodarstw w wybranych krajach UE, „Biuletyn Informacyjny” 2008, nr 1-2 (118), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2008, s. 17.
48
Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Rozwoju Obszarów Wiejskich (Association Europenne des
Institutions d’Amenagement Rural – AEIAR), http://www.aeiar.be, 8.02.2009.
49
A. Sadowski, Wasno a uytkowanie gruntów rolnych. Zarys tendencji rozwojowych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Biaymstoku, Biaystok 2009, s. 227–230.
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krajach UE. Jak wspomniano, we Francji po studiach na uczelni rolniczej niezbdne
jest dodatkowo odbycie trzyletniej praktyki w gospodarstwie rolnym. W Wielkiej
Brytanii naley posiada co najmniej 5-letnie dowiadczenie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego – kryterium wyksztacenia nie jest wystarczajce. Posiadanie wyksztacenia rolniczego jest równie warunkiem nabycia gruntów rolnych w Danii
i dotyczy nieruchomoci o powierzchni przekraczajcej 30 ha pooonej w strefie
rolnej. Pozostaje wiec kluczowe pytanie, w jaki sposób ograniczenia pynnoci rynku
ziemi w zakresie wyksztacenia i dowiadczenia oddziauj na efektywno tego rynku
w obu rozpatrywanych wyej wymiarach – alokacyjnym oraz informacyjnym?
Z punktu widzenia efektywnoci alokacyjnej opisane wyej ograniczenia obniaj
wielko efektywnego popytu na ziemi rolnicz, co sprawia, e jej ceny ksztatuj si
poniej ceny równowagi, w zalenoci od wspóczynników gitkoci cen (popytowej)
oraz elastycznoci dochodowej popytu na ziemi rolnicz, które s zwizane z charakterystykami demograficznymi, geograficznymi i makroekonomicznymi danego kraju
lub regionu, w szczególnoci gstoci zaludnienia, jakoci rolniczej przestrzeni produkcyjnej, intensywnoci gospodarowania w rolnictwie, parytetem siy nabywczej
oraz parytetem dochodów rolniczych. Warto jednak zaznaczy, e efektywny popyt
zostaje w ten sposób ograniczony przede wszystkim w czci spekulacyjnej, co korzystnie wpywa na efektywno alokacyjn. Potencjalny zakup ziemi jest bowiem
umotywowany analiz rentownoci realnych przepywów rodków pieninych, tzn.
takich, którym towarzyszy przepyw dóbr i usug. Podobnie, w odniesieniu do efektywnoci informacyjnej, wysze kwalifikacje zmniejszaj asymetri informacyjn
i prawdopodobiestwo bdnego oszacowania oczekiwanych stóp zwrotu.
1.6.2. Normy obszarowe
Kolejnym ograniczeniem s tzw. normy obszarowe. W Polsce kwestia tzw. minimalnych i maksymalnych norm obszarowych, które musi spenia gospodarstwo
rodzinne jest rozwizana dosy liberalnie na tle innych krajów Unii Europejskiej.
W trakcie prac nad ustaw o ustroju rolnym z projektu wykrelono minimaln norm
obszarow, stanowic, e rolnik musia mie od 4 do 20 ha w zalenoci od regionu,
aby powikszy swoje gospodarstwo i jednoczenie obszar gospodarstwa sprzedajcego ziemi nie móg zmniejszy si poniej tej granicy50. W zwizku z tym na terenie
caego kraju obowizuje jak dotd minimalna norma obszarowa w obrocie nieruchomociami rolnymi – 1 ha (z wyjtkiem dziedziczenia)51 oraz maksymalny obszar gospodar50

K. Naszkowska, Gosowanie nad ustaw o obrocie ziemi zapewne ju w pitek, „Gazeta wyborcza”, 10.04.2003, http://wyborcza.pl/1,75248,1421042.html.
51
Do 30 wrzenia 1990 roku pojcie gospodarstwa rolnego zostao okrelone w Rozporzdzeniu Rady
Ministrów z 18 listopada 1964 roku w sprawie przenoszenia wasnoci nieruchomoci rolnych, znoszenia wspówasnoci takich nieruchomoci oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych, Dz. U. nr 45,
poz. 304 z pó niejszymi zmianami. Zgodnie z tym rozporzdzeniem przez gospodarstwo rolne rozumiao si gospodarstwo, którego minimalna norma obszarowa ksztatowaa si w nastpujcy sposób:
od 28 listopada 1964 roku do 22 grudnia 1971 roku – 0,2 ha, od 23 grudnia 1971 roku do 30 czerwca
1989 roku – 0,5 ha, od 1 lipca 1989 roku do 30 wrzenia 1990 roku – 1 ha. Od 1 pa dziernika 1990
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stwa rodzinnego, a take ograniczenia w zakresie wielkoci gospodarstw posiadajcych
uprawnienia do nabywania ziemi z zasobów bdcych w dyspozycji ANR. Nie ma wic
adnych rozwiza stymulujcych przepywy ziemi w celu osignicia optymalnego
obszaru uytków rolnych z punktu widzenia równowagi ekonomicznej i spoecznej.
Normy obszarowe, jak wspomniano, wystpuj równie w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej. Niemniej ustawodawstwa pastw europejskich okrelaj
w sposób bezporedni lub poredni podan powierzchni gospodarstwa rolnego, co
najczciej zwizane jest z zapewnieniem okrelonego poziomu zatrudnienia oraz
dochodów52. Z teoretycznego punktu widzenia przedstawione normy obszarowe tworz bariery wejcia-wyjcia na rynku ziemi rolniczej. Pytanie czy naley je traktowa,
w kategoriach zawodnoci rynku, zgodnie z podejciem klasycznym? W przekonaniu
autorów – nie. Celem ich wprowadzenia jest bowiem utrzymanie rolniczego przeznaczenia ziemi rolniczej i dodatkowo okrelonej dochodowoci gospodarstwa rolnego
oraz wydajnoci produkcji rolnej. Wiadomym jest, e próg opacalnej skali produkcji
w rolnictwie jest relatywnie wysoki z uwagi na szereg uwarunkowa ogólnoprzyrodniczych, jak te nisk mobilno czynników produkcji. Normy obszarowe eliminuj
wic okrelony wolumen popytu o motywach spekulacyjnych oraz innych ni prowadzenie gospodarstwa rolnego. Powoduje to obnienie rynkowych cen ziemi, proporcjonalnie do restrykcyjnoci uregulowa. Niemniej proces ten w rzeczywistoci sprowadza si do urealnienia rynkowej wartoci gruntu i oczekiwanych stóp zwrotu, co
jest przecie zjawiskiem zwikszajcym efektywno alokacyjn. Du rol odgrywa
tu fakt, e ziemia rolnicza (jaki i rolnicza przestrze produkcyjna) jest dobrem skrajnie
niejednorodnym i niemobilnym, przez co zaoenia konkurencji doskonaej nie mog
mie zastosowania w ocenie efektywnoci tego rynku. Z drugiej strony modele monopolistyczne w przekonaniu autorów równie nie opisuj w sposób wystarczajcy rynku
ziemi rolniczej, ze wzgldu na relatywnie sab pozycj przetargow jej wacicieli,
„nierynkow” hierarchi celów gospodarstw indywidualnych i fakt, e ziemia jest
bardzo trwaym rodkiem wytwórczym (a nie produktem) o samoistnej uytecznoci53.
roku, po nowelizacji Kodeksu cywilnego z dnia 28 lipca 1990 roku, do chwili obecnej nie okrelono
minimalnej normy obszarowej obowizujcej przy obrocie nieruchomociami rolnymi – poza dziedziczeniem. O tym, czy dany obszar ziemi jest gospodarstwem rolnym, naley si posikowa przepisami
podatkowymi – ustaw z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zgodnie z tymi przepisami
przez gospodarstwo rolne rozumie si obszar gruntów, którego powierzchnia przekracza 1ha fizyczny
lub 1 ha przeliczeniowy. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, Dz. U z 2006 r.
(tekst jednolity) nr 136, poz. 969: art. 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegaj grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako uytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na uytkach rolnych, z wyjtkiem gruntów zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej
innej ni dziaalno rolnicza, art. 2. 1. Za gospodarstwo rolne uwaa si obszar gruntów, o których
mowa w art. 1, o cznej powierzchni przekraczajcej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowicych
wasno lub znajdujcych si w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spóki, nieposiadajcej osobowoci prawnej, S. Kak,
www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/normy_gospodarstwa.doc, 18.03.2010 roku.
52
A. Sadowski, Wasno…, op. cit., s. 233 oraz D. Stankiewicz, Ograniczenia…, op. cit., s. 1-11.
53
Wykraczajcej poza uytecznoci okrelane na podstawie dóbr i usug wytwarzanych z wykorzystaniem czynnika ziemi.
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1.6.3. Lokalizacja gospodarstwa rolnego wzgldem miejsca zamieszkania
Kolejny czynnik ograniczajcy pynno rynku ziemi to lokalizacja gospodarstwa rolnego i miejsce zamieszkania waciciela. Jest to relatywnie restrykcyjne ograniczenie, zapisane explicite w ustawodawstwie niewielu krajów UE. W Polsce w znowelizowanej ustawie o ksztatowaniu ustroju rolnego zapisano, e jednym z warunków
uznania osoby fizycznej za rolnika indywidualnego54 jest zamieszkiwanie w gminie,
na obszarze której pooona jest jedna z nieruchomoci rolnych wchodzcych w skad
jego gospodarstwa od co najmniej 5 lat55, co przyczyni si midzy innymi do ograniczenia grupy uprawnionych do uczestnictwa w przetargach ograniczonych organizowanych przez Agencj Nieruchomoci Rolnych majcych na celu zagospodarowanie
zasobów ziemi pastwowej. Ustawodawstwo w Dani, jak wiemy, przewiduje jeszcze
bardziej restrykcyjne ograniczenia w zakresie omawianego ograniczenia. Jednake
duskie uregulowania byy w 2007 r. przedmiotem orzeczenia Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci, w którym uznano, i przepisy takie jak duskie s sprzeczne
z postanowieniami Traktatu Wspólnot Europejskich.
Powysze regulacje maj na celu zapewnienie uytkowania ziemi przez rolników indywidualnych i ich rodziny zgodnie z jej rolniczym przeznaczeniem. W polskich warunkach towarzyszy temu dodatkowa przesanka rozwijania ju istniejcych
gospodarstw rolnych stymulujc popraw lokalnej struktury agrarnej. Rozwizanie to
jest dyskusyjne z punktu widzenia efektywnoci rynku ziemi. Redukuje bowiem nie
tylko popyt spekulacyjny, ale równie ofert ze strony tych podmiotów, które chciayby zaoy nowe gospodarstwa rolne. Problem ten moe by jeszcze bardziej wyra ny
w sytuacji, gdy istniejce gospodarstwa nie bd dysponowa rodkami na zakup
gruntów w iloci oferowanej przez ANR. Pewnym rozwizaniem jest wprowadzenie
w nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa
tzw. „3 kroków” – pierwokupu dzierawców, pierwokupu rolników na powikszenie
gospodarstw i otwartego przetargu56, cho istnieje ryzyko, e otwarty przetarg moe
doprowadzi do spekulacji cenami ziemi. Niemniej, trudno oceni na ile powysze
regulacje zakócaj dziaanie rynku ziemi i moliwoci waciwego oszacowania stóp
zwrotu z tego zasobu. W warunkach wystpujcego powszechnie w Polsce zjawiska
„godu ziemi” wpyw ten wydaje si by niewielki.
1.6.4. Osobiste uytkowanie gospodarstwa
Osobiste uytkowanie nieruchomoci rolnej, jest jednym z najbardziej rozpowszechnianych ogranicze obrotu ziemi w UE, poniewa stanowi na ogó jeden
z warunków uznania gospodarstwa rolnego za rodzinne i tym samym uprawnia do
preferencyjnego zakupu ziemi lub zwolnienia z klauzuli pierwokupu na rzecz agencji
54
A co za tym idzie nabywania gruntów na preferencyjnych warunkach, z wyczeniem prawa pierwokupu ANR.
55
Art. 3. ust 4 Ustawy z dnia 16 wrzenia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
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K. Bujoczek, J. Bromberek, Wicej ziemi dla rolników, „Topagrar Polska” 2008, nr 11, s. 32.
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rzdowych. Takie rozwizania stosuje si we Francji, Niemczech, wielkiej Brytanii,
Holandii, Danii. W Polsce jednak definicja „osobistego uytkowania” jest relatywnie
szeroka: „Uwaa si, e osoba fizyczna osobicie prowadzi gospodarstwo rolne, jeeli
a) pracuje w tym gospodarstwie, b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczce prowadzenia dziaalnoci rolniczej w tym gospodarstwie”57. Kryterium „osobistej pracy” wystpuje równie np. w prawie francuskim w odniesieniu do gospodarstw rodzinnych
o charakterze zespoowym typu GAEC (rolnicza grupa wspólnego gospodarowania)58.
Z punktu widzenia efektywnoci rynku ziemi, kryterium osobistej pracy wydaje si
bardzo wane. Waciwie brak tego ograniczenia obnia w przekonaniu autorów efektywno gospodarowania zarówno w sensie alokacyjnym, jak i informacyjnym.
W gospodarstwach indywidualnych bowiem opata pracy wasnej rodziny rolniczej nie
jest wliczana w rachunek wyników wedug systemu rachunkowoci FADN i stanowi,
obok renty gruntowej, cz dochodu rezydualnego. Rzeczywiste wynagrodzenie
czynnika pracy wasnej ma wic charakter bardzo indywidualny zaleny przede
wszystkim od struktury zarzdzania gospodarstwem rolnym oraz produktywnoci
pracy rodziny rolniczej. Teoretycznie wic oszacowanie ex ante alternatywnego kosztu
pracy wasnej w gospodarstwie indywidualnym, niezbdne do uzyskania efektywnoci
alokacyjnej, nie jest moliwe. Trudno te w tych warunkach prawidowo okreli
oczekiwan stop zwrotu, co z kolei obnia efektywno informacyjn. Std te zmiany w polskich legislacjach rolnych naley z tego punktu widzenia oceni pozytywnie.
1.6.5. Struktura dochodów waciciela i inne ograniczenia
Ograniczenie pynnoci rynku ziemi rolniczej w postaci warunków dotyczcych
struktury dochodu waciciela nie wystpuje w prawie polskim. W Niemczech natomiast w wyniku transakcji ziemi rolnicz gospodarstwo rolne nie moe utraci „samowystarczalnoci gospodarczej”59. Powysze ograniczenia „wymuszaj” na potencjalnych nabywcach ziemi nie tylko zachowanie jej rolniczego przeznaczenia, ale
równie efektywn z dochodowego punktu widzenia organizacj struktury wytwórczej
w taki sposób, eby ograniczy przepyw wartoci dodanej gospodarstwa rolnego do
jego otoczenia. Z punktu widzenia moliwoci zastosowania powyszych rozwiza
w polskim prawie, trzeba uzna, e nie mona wymaga od rolników rzeczy niemoliwych. Powysze wymogi teoretycznie mog zwiksza efektywno alokacyjn oraz
informacyjn rynku ziemi rolniczej, ale tylko w warunkach rozwinitych struktur insty-
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Art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 16 wrzenia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa oraz o zmienia niektórych innych ustaw. Dowodem potwierdzajcym
osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest owiadczenie prowadzcego to gospodarstwo, powiadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – art. 7 ust 1, Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003
roku o ksztatowaniu ustroju rolnego, Dz. U. 2003 r. Nr 64, poz. 592 ze zmianami.
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D. Stankiewicz, Ograniczenia…, op.cit., s. 4 oraz A. Lichorowicz, Status…, op.cit., s. 57.
59
D. Stankiewicz, Ograniczenia…, op.cit., s. 7, 9.
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tucjonalnych w sektorze rolnym, które chroniyby gospodarstwa rolne przed niekorzystnym oddziaywaniem rynku i umoliwiay realizacje „nadwyki instytucjonalnej”60.
Ustawodawstwo niemieckie obok francuskiego naley do najbardziej ingerujcych rozwiza prawnych w rynek ziemi rolniczej w Europie. Oprócz kwestii opisanych w powyszym akapicie, podstawowym instrumentem wicym transakcje na
tym rynku ziemi wycznie z gospodarstwami rodzinnymi, s przepisy o dziedziczeniu. Tzw. zasada „niepodzielnego dziedziczenia” w gruncie rzeczy ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu wydajnoci pracy rodziny rolniczej. W myl tej zasady
gospodarstwo nie powinno by dzielone podczas dziedziczenia, przepisy preferuj
spadkobierców pracujcych w gospodarstwie, zakadajc korzystne zasady spaty
pozostaych. Dodatkowym wyrazem restrykcyjnoci legislacji niemieckich s wspomniane zapisy zabezpieczajce transakcje ziemi rolnicz przed spekulacyjnym zawyeniem cen. Mówi one, e jeli „wiadczenie wzajemne nabywcy jest w racy sposób nieadekwatne do wartoci dziaki” za podstaw okrelenia wartoci ziemi przyjmuje si jej warto dochodow61. Rozwizanie to sugeruje, eby zdyskontowane
strumienie rent gruntowych wykorzystywa do waloryzacji rynkowej wartoci renty
(porównujc rent rynkow i rent rzeczywicie zrealizowan w gospodarstwie rolnym). Chodzi teoretycznie o to, eby dochody rezydualne gospodarstw indywidualnych byy co najmniej równe wartoci renty gruntowej wynikajcej z cen ziemi, poniewa tylko w takich warunkach moliwa jest reprodukcja rozszerzona w rolnictwie.
W myl ustawodawstwa niemieckiego w ponad 70%62 transakcji ziemi rolnicz
w Polsce naleaoby administracyjnie obnia ceny ziemi, co oczywicie z wielu
wzgldów nie jest moliwe. Jeli wic nie mona obniy cen ziemi naley innymi
instrumentami polityki rolnej wyrównywa rynkowe i zrealizowane wartoci renty
gruntowej. Niemniej w warunkach rozwinitego otoczenia instytucjonalnego niemieckie rozwizania kontrolujce obrót ziemi rolnicz su efektywnoci alokacyjnej
rynku ziemi, eliminujc cakowicie popyt spekulacyjny. W Polsce brak odniesie do
dochodowej wartoci gruntu czciowo jest rekompensowane przejciowymi obostrzeniami dotyczcymi obywatelstwa nabywcy ziemi rolniczej ograniczajcymi
zakup ziemi przez obcokrajowców do 2016 roku. W ten sposób teoretycznie eliminuje
si warto popytu wynikajc z wyszej siy nabywczej dochodów obcokrajowców,
w szczególnoci z krajów „starej” UE. Pytanie jednak, czy wynegocjowany
w Kopenhadze okres przejciowy jest w tym zakresie wystarczajcy? Naley mie
wiadomo, e sia nabywcza dochodów rolniczych w Polsce i wysokorozwinitych
krajach UE na pewno si nie wyrówna do tego czasu. Std te zrozumiae wydaj si
denia autorów nowelizacji midzy innymi ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa oraz ustawy o ksztatowaniu ustroju rolnego do prywatyzacji jak najwikszego areau gruntów z zasobu ANR przed 2016 rokiem.
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w Polsce, „Roczniki Naukowe Seria” 2009, t. XI, z. 2, Pozna–Olsztyn, s. 37-42.
61
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Na podstawie bada gospodarstw indywidualnych w systemie FADN.
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1.7. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
jako determinanta zmian w zasobach ziemi rolniczej
Wdraana od 1962 r. wspólna polityka rolna nakierowana bya przede wszystkim na podnoszenie produktywnoci rolnictwa, co przyczyni si miao do ograniczenia niedoborów produkcji rolnej oraz poprawy sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych. W zwizku ze zmieniajc si sytuacj gospodarcz na rynkach Unii Europejskiej, jak równie przystpowaniem do Wspólnoty nowych czonków, w cigu nastpnych lat wystpowaa potrzeba wielokrotnego modyfikowania stosowanych w ramach
WPR instrumentów. Kadorazowo byy one jednak oparte na zaoeniach zapewnienia
samowystarczalnoci Wspólnoty w zakresie produktów rolnych, uznania rolnictwa za
szczególny dzia gospodarki a gospodarstwa rodzinnego za podstawow jednostk
produkcyjn, potrzeby utworzenia jednego rynku europejskiego oraz jego regulacji63.
Proces ksztatowania instrumentów WPR sucych realizacji pierwotnie zdefiniowanych celów zosta ukoczony w 1968 roku. Byy to rynkowe instrumenty wsparcia
produkcji rolnej w postaci systemu cen gwarantowanych i gwarantowanej sprzeday
(zakupy interwencyjne), kontyngentów produkcyjnych oraz dopat eksportowych,
opat wyrównawczych, czy ce. Chocia speniy one swe zaoenie w postaci wzrostu
produktywnoci rolnictwa, nie byy wolne od wywierania negatywnych skutków. Rezultatem stosowanej polityki staa si bowiem nadprodukcja ywnoci, wysokie koszty
budetowe, nieuzasadniony podzia korzyci z prowadzonej polityki midzy mae
i due gospodarstwa rolne oraz niekorzystny wpyw na wiatowe rynki rolne64.
Tym samym, w zwizku z now sytuacj w rolnictwie, instrumenty wspólnej
polityki rolnej musiay ulec zmianie. Wprowadzono narzdzia polityki strukturalnej
majce na celu wyczanie gruntów z uprawy, ograniczenie intensyfikacji produkcji,
popraw kwalifikacji rolniczych oraz rozwój form integracji producentów rolnych,
a take odnow wsi (tzw. plan Mansholta 1969 r.). W latach 70-tych gospodarstwa
o dostatecznym potencjale rozwojowym65 otrzymyway dodatkowo wsparcie w zakresie nabywania ziemi rolniczej, któremu towarzyszyy programy przyspieszajce rezygnacj z dziaalnoci zawodowej w rolnictwie oraz przekazywania ziemi do innych
gospodarstw lub na cele nierolnicze. Nie ulegy jednak zmianie zasady i charakter
polityki rolnej, co spowodowao znikome rezultaty przeksztace.
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A. Jurcewicz, B. Kozowska, E. Tomkiewicz, Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia Prawne,
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, s. 46-47.
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M. Adamowicz, Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej perspektywy na drug
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w gospodarstwie.
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Pierwsz istotn modyfikacj Traktatu Rzymskiego by Jednolity Akt Europejski
– JAE (luty 1986 r.), zgodnie z którym celem WPR byo utworzenie do 31.12.1992 r.
jednolitego rynku rolnego, wzmocnienie spójnoci gospodarczej i spoecznej
w pastwach Wspólnot Europejskich poprzez zmniejszenie dysproporcji pomidzy
regionami rolniczymi oraz ograniczenie zacofania regionów charakteryzujcych si
najmniej korzystnymi warunkami rozwoju66. JAE nawizywa równie do spójnoci
spoecznej i gospodarczej, polityki regionalnej oraz rodowiska naturalnego, tym samym rozszerzajc cele WPR, midzy innymi o potrzeb ochrony walorów rodowiskowych Europy. Wyrazem nowych wyzwa stawianych przed wspóln polityk roln
bya reforma McSharry’ego z 1992 r., która nakierowana bya na ogólnogospodarcze
a nie jedynie produkcyjne funkcje rolnictwa. Celem nadrzdnym WPR stao si
„utrzymanie na ziemiach nadajcych si do uprawy dostatecznej liczby rolników”, co
uzasadniano potrzeb zachowania rodowiska naturalnego, tradycyjnego krajobrazu
rolniczego Europy oraz europejskiego modelu rolnictwa67. Zmniejszenie nadwyek
produkcyjnych nastpowa miao w wyniku ograniczania produkcji rolnej poprzez
nowe zasady regulacji rynków rolnych, w tym obniki cen, jak równie zastosowania
instrumentów towarzyszcych w postaci odogowania ziemi, wsparcia zalesiania uytków rolnych czy programów promujcych ochron rodowiska poprzez ekstensyfikacj produkcji rolnej oraz wspierajcych pozarolnicze róda dochodów ludnoci wiejskiej i wczeniejsze przechodzenie rolników na emerytury. Równoczenie wprowadzono przepisy poprawiajce struktur agrarn poprzez subwencje z tytuu wyczania
z uprawy gruntów niezwizanych z produkcj ywnoci, które przysugiway w przypadku wyczenia co najmniej 30% uprawianych gruntów. Doprowadzono do obnienia cen instytucjonalnych o okoo 30% na podstawowe produkty rolinne, co rekompensowane byo wprowadzeniem patnoci bezporednich, które stay si jednym
z gównych instrumentów wsparcia stosowanych w ramach WPR (por. rysunek 1).
Oznaczao to zerwanie bezporedniego zwizku pomidzy wysokoci dotacji dla
gospodarstw z wielkoci produkcji.
Kontynuacj reformy McSharry’ego byy ustalenia podjte w ramach Agendy
2000 podkrelajce, i dobre wyniki gospodarcze powinny i w parze ze zrównowaonym wykorzystaniem zasobów naturalnych, utrzymaniem rónorodnoci biologicznej oraz odnow ekosystemów. Na nowo okrelono cele, które powinny by realizowane w ramach WPR w zwizku z perspektyw rozszerzenia UE o nowe pastwa
czonkowskie. Dono tym samym do wzmocnienia konkurencyjnoci wewntrznej
i midzynarodowej rolnictwa europejskiego, zapewnienia bezpieczestwa ywnociowego oraz wysokiej jakoci ywnoci. Jednoczenie wskazano potrzeb równolegego
zapewnienia rolnikom pozarolniczych róde dochodu, midzy innymi poprzez dziaania agro-rodowiskowe, sprzyjajce zrównowaonemu rozwojowi obszarów wiejskich
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oraz dobrostanowi zwierzt, co swój wyraz znalazo midzy innymi w obowizkowym
i dobrowolnym wyczaniu gruntów z produkcji rolnej.
Rys. 2. Ewolucja struktury instrumentów wsparcia rolnictwa w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej w latach 1980-2008

ródo: Agricultural Policy Perspectives Briefs, Brief no. 1, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Grudzie 2009, str. 5, http://ec.europa.eu/agriculture/publi/appbriefs/01_en.pdf, data dostpu 06.12.2010 r.

Powysze zmiany doprowadziy do wzmocnienia urynkowienia rolnictwa,
wzrostu konkurencyjnoci gospodarstw, rozszerzenia polityki strukturalnej wobec
obszarów wiejskich oraz promowania idei ich wielofunkcyjnego rozwoju.
Dalsza ewolucja wspólnej polityki rolnej nastpia w Luksemburgu w roku
2003. Zmiany wprowadzone przez reform Fischlera byy niezwykle radykalne, gdy
polegay na wprowadzeniu Systemu Jednolitej Patnoci (SPS) zmierzajcego do oddzielenia wielkoci patnoci bezporednich od wielkoci produkcji (ang. decoupling),
która w nowych pastwach czonkowskich przyja form uproszczon w postaci
Jednolitej Patnoci Obszarowej (SAPS). Jednoczenie reforma wprowadzaa zasady
wspózalenoci (ang. cross-compliance) – wice wspieranie dochodów z przestrzeganiem standardów ochrony rodowiska, dobrostanu zwierzt i bezpieczestwa ywnoci, jak równie wymogi utrzymania ziemi w dobrej kondycji bez zwikszonej produkcji68. Istotne znaczenie z punktu widzenia ksztatowania struktury agrarnej ma
równie modulacja, polegajca na ograniczeniu wsparcia dla wikszych gospodarstw
rolnych i realokacji uzyskanych z tego tytuu rodków na rozwój obszarów wiejskich.
Na skutek tych zmian ewolucj Wspólnej Polityki Rolnej okrela si równie jako
przejcie od WPR (ang. CAP) do Wspólnej Polityki Rolnej i Wiejskiej (ang. CARPE)
a w perspektywie do Wspólnej Polityki Wiejskiej (ang. CRP)69. Powysze reformy,
68
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F. Tomczak, Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa polskiego, Raport nr 125
Programu Wieloletniego 2005-2009 „Ekonomiczne i spoeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki
ywnociowej po wstpieniu Polski do Unii Europejskiej”, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
ywnociowej – Pastwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009, s. 58.
69

35

cho niezbdne zdaniem autorów, zakóciy procesy optymalizacji struktury agrarnej
z punktu widzenia dochodowoci produkcji rolnej, polegajce w duej mierze na koncentracji zasobów w rolnictwie.
Charakteryzujc ewolucj WPR na przestrzeni blisko 50 lat warto odwoa si
do podsumowania dokonanego przez F. Tomczaka70, czy A. Czyewskiego71, którzy
wskazali na 3 etapy strategii tej polityki: pierwszy – wspierania produkcji i przemian
strukturalnych w rolnictwie, drugi – ograniczenia produkcji rolniczej lub tempa jej
wzrostu oraz trzeci – przechodzenia do strategii zwikszenia nakadów na rozwój
obszarów wiejskich. W latach 60. i 70. polityka rolna UE ukierunkowana bya na
wzrost intensywnoci produkcji, wydajnoci rolniczej i wydajnoci pracy oraz wzrost
dochodów ludnoci rolniczej. Jej efektem byo zlikwidowanie niedoborów ywnoci
na rzecz jej nadwyek, jak równie zmiany w strukturach agrarnych. Lata 80. to okres
utrzymywania si nadwyek ywnociowych, z kolei lata 90., jak równie pierwsza
dekada XXI wieku charakteryzuj si rosncym znaczeniem celów rodowiskowych.
Wyrazem zmiany instrumentów stosowanych w celu realizacji zada stawianych przez
Wspóln Polityk Roln jest rysunek 2, wskazujcy proporcje pomidzy dopatami do
eksportu, pozostaymi formami wsparcia rynkowego, patnociami bezporednimi zwizanymi z produkcj oraz od niej niezalenymi, jak równie rodkami przeznaczanymi
na wsparcie obszarów wiejskich w poszczególnych latach ich realizacji.
Majc powysze na uwadze, naley podkreli, i pierwotne zaoenia i cele
dotyczce wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej nie dotyczyy w sposób bezporedni gospodarowania gruntami rolnymi. Jednake, w zwizku z postulatami dotyczcymi wzrostu produkcji rolnej, wspierania sytuacji dochodowej rolników poprzez
mechanizmy wsparcia uzalenione od wolumenu produkcji, spodziewa si byo mona tendencji do powikszania gospodarstw rolnych. Potwierdza to wystpowanie wewntrz Unii Europejskiej zjawiska koncentracji gospodarstw, które prowadzio do
poprawy wska ników ekonomiczno-rolniczych caego rolnictwa jak i poprawy funkcjonowania poszczególnych gospodarstw rolnych72. Wraz z osigniciem nadwyek
produktów rolnych na rynku europejskim w roku 1972 wprowadzono jednak pierwsze
instrumenty wspólnej polityki rolnej majce istotny i bezporedni wpyw na ksztatowanie si zasobów ziemi rolniczej w gospodarstwach pastw czonkowskich, uzaleniajce wsparcie dla tych podmiotów od wyczania czci gruntów rolnych z produkcji, midzy innymi poprzez system odogowania (ang. set-aside). W pó niejszym
okresie katalog tych instrumentów rozszerzony zosta równie o dobrowolne wyczenie gruntów z uprawy oraz dopaty do zalesiania ziemi rolniczej. Co wicej, na uwag
zasuguje równie zmiana ksztatu patnoci bezporednich, które w wyniku reformy
luksemburskiej zostay oddzielone od produkcji, powikszajcy si katalog instrumen70
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tów rolno-rodowiskowych, jak równie wprowadzenie modulacji jako instrumentu
powodujcego ograniczenie tendencji do powikszania zasobów ziemi rolniczej
w gospodarstwach. Narzdzia te powinny zainicjowa zmiany w strukturze zasobów
ziemi rolniczej w pastwach czonkowskich UE.
W sposób bezporedni rynek ziemi rolniczej nie zosta równie objty ksztatem
Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., który zaprezentowany zosta przez Komisj Europejsk w propozycjach legislacyjnych z 12.10.2011 r. obejmujcym 10 kluczowych
punktów reformy73. WPR w latach 2013-2020 bdzie natomiast prawdopodobnie determinowaa rynek ziemi porednio, w tym przede wszystkim poprzez rosnce ceny
gruntów rolnych. Przewidywa mona, i bd one wynikiem poprawy ich jako
wynikajcych z zaostrzenia wymogów zwizanych ze rodowiskiem naturalnym
w formie warunków wykraczajcych poza zasad wzajemnej zgodnoci, zapewniajcych korzyci dla klimatu i rodowiska. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, 30% patnoci bezporednich bdzie uzalenione od podejmowania dziaa
zwizanych z ekologizacj, w tym utrzymywania powierzchni uytków rolnych
w stanie odpowiednim do produkcji, stosowania dywersyfikacji upraw, utrzymywania
trwaych uytków zielonych i obszarów proekologicznych, a „dziaania te wzmocni
moliwoci gruntów i naturalnych ekosystemów w zakresie realizacji najwaniejszych
celów UE dotyczcych rónorodnoci biologicznej i adaptacji do zmiany klimatu”74.
Proponowane w ramach „zazieleniania” (ang. greening) wspólnej polityki rolnej przeznaczanie 7% powierzchni ziemi na cele rodowiskowe, w tym poprzez np. odogowanie gruntów, spowoduje spotgowanie wystpujcego w wielu regionach zjawiska
„godu ziemi”. Jednoczenie sugeruje si uwzgldnienie w priorytetach polityki rozwoju obszarów wiejskich: zachowanie i odbudow ekosystemów, walk ze zmianami
klimatu oraz efektywne wykorzystanie zasobów, które realizowane bd na szczeblu
krajowym, regionalnym i lokalnym. To z kolei bdzie suyo realizacji celów, poród
których przewiduje si midzy innymi zapewnienie rodowiskowych dóbr publicznych75. Jednoczenie na ceny ziemi rolniczej wpyw mog mie zmiany stawek patnoci bezporednich, jak równie moliwo udzielania przez pastwa czonkowskie
wikszego wsparcia dla rolników gospodarujcych na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania. Równolegle, na skutek nowych regulacji mona si spodziewa intensyfikacji obrotu gruntami rolnymi, do czego przyczyni si mog instrumenty wsparcia modych rolników podejmujcych dziaalno gospodarcz oraz
narzdzia zachcajce rolników koczcych dziaalno roln do przekazywania gruntów rolnikom dcym do restrukturyzacji swoich gospodarstw. Naley mie jednak
73
Wspólna polityka rolna po 2013 r., Komisja Europejska, http://http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post2013/legal-proposals/index_en.htm, data dostpu 14.11.2011 r.
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na uwadze, i w przypadku maych gospodarstw, procesy te mog by hamowane
midzy innymi z uwagi na propozycj wprowadzenia uproszczonego systemu wsparcia w postaci zryczatowanych patnoci bezporednich.

Podsumowanie
Na zakoczenie nasuwa si wniosek, e nie wszystkie postawione we wstpie
hipotezy zostay w peni potwierdzone. Analiza struktur agrarnych w UE potwierdzia
ich jednorodno, m.in. we Francji, w Niemczech i w Dani. Kraje te cechuj si
w wielu aspektach zblion i bardzo daleko idc regulacj rynku ziemi rolniczej,
która umoliwia optymalizacj zasobów gospodarstw rodzinnych z punktu widzenia
celów ekonomicznych i spoecznych. Mona wic uzna, e hipoteza pierwsza jest
uzasadniona: ustawodawstwo rynku ziemi w analizowanych krajach UE wyksztacio
silne ekonomicznie struktury agrarne opierajce si na gospodarstwach rodzinnych
i zapewnia utrzymanie tego status quo. Legislacje rynku ziemi w Polsce róni pod
tym wzgldem od francuskich, niemieckich, czy duskich i nie stymuluj procesów
koncentracji zasobów w rolnictwie, która byaby podana gównie z ekonomicznego
punktu widzenia. Jednoczenie stwierdzono, e zarówno polskie jak i zachodnioeuropejskie rozwizania instytucjonalne, mimo interwencjonistycznego charakteru, nie
obniaj efektywnoci mechanizmu rynkowego, a jedynie eliminuj jego zawodnoci
w postaci popytu spekulacyjnego na ziemi rolnicz76. Potwierdza to trzeci hipotez,
ale tylko czciowo. Reforma w Luksemburgu wymusza zmiany w strukturze agrarnej
krajów UE. Jest to jednak proces dugotrway. Natomiast regulacje rynku ziemi obowizujce w niektórych krajach „starej” UE-15 oddziauj na struktur agrarn wci
w przeciwnym kierunku. Zatem przy obecnym charakterze reform WPR zostaa zachwiana komplementarno instytucji rynku ziemi wzgldem polityki rolnej w krajach
Europy Zachodniej. Problem polega wic na wprowadzeniu takich zmian w legislacjach rynku ziemi, które przywróciyby ich komplementarno wzgldem nowych
kierunków rozwoju rolnictwa, zainicjowanych w 2003 roku. Ustawodawstwo krajów
Europy Zachodniej nie wychodzi temu celowi naprzeciw, ale polskie legislacje paradoksalnie – tak! Paradoks polega jednak równie na tym, e w Polsce z ekonomicznego i spoecznego punktu widzenia bardziej podane byby rozwizania stymulujce
koncentracj rynku ziemi, na wzór modelu niemieckiego, czy francuskiego.
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2. Ocena instytucjonalizacji rynku rolnego w kontekcie
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 i kierunku reform
Wspólnej Polityki Rolnej
Celem opracowania jest próba identyfikacji oddziaywania instytucji na funkcjonowanie rynku rolnego w Polsce. Dokonano zestawienia procesów instytucjonalizacji rynku rolnego w okresie poprzedzajcym akcesj Polski z Uni Europejsk oraz
w pierwszych latach czonkostwa naszego kraju we Wspólnocie. Podstaw analizy s
procesy dostosowawcze rynku rolnego do realiów Strategii Rozwoju Kraju (SRK) 2007-2015 oraz jego funkcjonowanie w kontekcie reform Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).
W pracy przyjto, e instytucjonalizacja jest procesem ksztatowania (budowy
nowych oraz reorganizacji istniejcych) instytucji rynku rolnego, niezbdnych do jego
prawidowego funkcjonowania we wspóczesnej gospodarce rynkowej. Z kontekstu
artykuu R.O. Keohane pt. International institutions: two approaches77 wynika, e
instytucjonalizacja jest wanym sposobem utrwalania wszelkich rodzajów relacji spoecznych. Towarzyszy rozbudowie stosunków midzynarodowych, a jej waga wzrasta
wraz z ich rozwojem.
Istotne znaczenie w funkcjonowaniu rynku rolnego maj instytucje formalne,
czsto nazywane reguami gry (the rules of the game78). Naley zaznaczy, e inne
reguy gry istniay na rynku rolnym w Polsce przed przystpieniem naszego kraju do
Unii Europejskiej, inne zostay stworzone po jej rozszerzeniu w 2004 i 2007 roku.
Warto podkreli, e instytucje formalne uksztatowane w okresie transformacji gospodarczej zaczn przynosi wymierne efekty dla rynku rolnego kiedy bd wspierane
formowanymi spontanicznie instytucjami o charakterze nieformalnym.

2.1. Instytucje i ich znaczenie na rynku rolnym
Pojcie instytucji jest bardzo szerokie. Jedn z bardziej popularnych jest definicja zaproponowana przez laureata Nagrody Nobla z ekonomii z 1993 roku – D.C.
Northa (wspólaureatem jest R.W. Fogel). W ksice Institutions Institutional Change
and Economic Performance instytucje zostay nazwane przez Northa podstawowymi
strukturami, za pomoc których ludzie w caym okresie swej historii buduj ad pozwalajcy na zmniejszenie niepewnoci zwizanej z procesem gospodarowania. Noblista dowodzi, e instytucje wpywaj na ksztat relacji midzyludzkich w wymiarze
politycznym, spoecznym i ekonomicznym.79 D.S. Landes, ekonomista i historyk,
w monografii Bogactwo i ndza narodów wyraa przekonanie, e instytucje stwarzaj
odpowiednie warunki do dziaa indywidualnych i zbiorowych oraz zachcaj do
77
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przejawiania inicjatywy, rywalizacji i naladownictwa.80 Z kolei P. Chmielewski
w pracy „Homo agens. Instytucjonalizm w naukach spoecznych” podkrela, e instytucje naley traktowa jako szeroko rozumiane reguy, okrelajce sposoby odnoszenia
si ludzi do siebie i do swego otoczenia, implikujce porzdek spoeczny i majce
istotny wpyw na jego zmiany.81
M. Marody i J. Wilkin w raporcie EU-monitoring VII zatytuowanym „Meandry
instytucjonalizacji: dostosowania Polski do Unii Europejskiej” sygnalizuj, e instytucje s fundamentem, na którym powinno opiera si funkcjonowanie pastwa, gospodarki i spoeczestwa. Z kolei jako instytucji wywiera istotny wpyw na sprawno
i efektywno tego funkcjonowania. Instytucje, jako wytwory ycia spoecznego,
w sposób systematyczny i trway determinuj postpowanie czowieka. Najwaniejsz
instytucj regulujc zachowania ludzi jest rynek (jego róne formy). Wane s równie normy prawne i organizacje.82
Funkcjonowanie gospodarki odbywa si w konglomeracie trzech instytucji –
rynków, norm i organizacji (Rysunek 1). Kada z wymienionych grup instytucji oddziauje na system gospodarczy i pastwo, oddziauj te wzajemnie na siebie. Wystpuje równie sprzenie zwrotne – system gospodarczy oraz pastwo wywiera istotny
wpyw na charakter instytucji.
Instytucjom w funkcjonowaniu rynku w gospodarce powicony zosta „World
Development Report 2002”. Rozwaania tam przedstawione mona równie odnie
do rynku rolnego. Autorzy raportu podkrelaj, e rynek umoliwia ludziom wykorzystanie umiejtnoci i zasobów oraz zaangaowanie w wysoko produktywne formy
dziaalnoci. Stwierdzaj jednoczenie, e do realizacji tego celu niezbdne s waciwe instytucje, takie jak: normy, mechanizmy egzekwowania kontraktów i organizacje
wspierajce transakcje rynkowe. Odpowiednie rozwizania instytucjonalne uatwiaj
przepyw informacji, wzmacniaj prawa wasnoci i kontrakty, reguluj konkurencj.
Stwarzaj ludziom moliwoci i bod ce do zaangaowania w efektywn dziaalno
rynkow. Instytucjonalizacja gospodarki wpywa korzystnie na skuteczno gry rynkowej83, równie w sektorze rolnym.
Rynek, to twór ekonomiczny trwale zwizany z produkcj i wymian towarow. Ze studiów literatury wynika, e istnieje wiele definicji rynku.
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Rys. 1. Instytucje oddziaujce na system gospodarczy
Instytucje

Rynki: np. ziemi, finansowy, produktów, usug

Normy: np. prawo, tradycje, normy moralne

Organizacje: np. agencje
pastwowe, organizacje
rolnicze

System gospodarczy
Pastwo

ródo: opracowanie wasne.

W. Stankiewicz podkrela, e rynek jest szczególn sceneri procesu wymiany,
w której s zawierane transakcje. Aktorami s tutaj dostawcy i nabywcy. Wedug prostego schematu rynek jest zbiorem symetrycznych aktów wymiany, których proporcje
s regulowane przez mechanizm cen – nie mieszcz si tu jednak wielkie transakcje
dokonywane przez korporacje. W szerszym ujciu rynek mona okreli jako caoksztat instytucji zapewniajcych wymian za pomoc systemu ogranicze – w zakresie takiej definicji mieszcz si nawet zasady etyczne postpowania stron realizujcych transakcj.84
Wedug A. Wosia rynek jest zespoem wizi ekonomicznych midzy sprzedajcymi i kupujcymi, midzy producentami i konsumentami, którzy uczestnicz w wymianie towarowo-pieninej. Rynek to równie ogó nabywców i sprzedawców, których zalene od siebie decyzje ksztatuj popyt i poda, i wpywaj na poziom cen.
Rynek jest take zbiorem warunków, w jakich dochodz do skutku akty wymiany oraz
systemem instytucji obsugujcych transakcje, np.: banki, giedy, agencje, fundacje.85
Warto podkreli za W. Wrzoskiem, e rynek jako ogó stosunków midzy
uczestnikami procesu wymiany ma niejednorodny charakter. Jego zoono (rónorodno) wynika ze specyfiki przedmiotów wymiany, specyfiki podmiotów wystpujcych w roli sprzedawców i nabywców oraz specyfiki okolicznoci towarzyszcych
wymianie. Wobec tego mona wyodrbni róne rodzaje rynku, ograniczone do pewnej grupy dóbr86, m.in. rynek rolny.
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W Encyklopedii agrobiznesu, opublikowanej pod redakcj naukow A. Wosia,
znajduje si definicja rynku rolnego zaproponowana przez B.Wojciechowsk-Ratajczak. Rynek rolny jest tu zdefiniowany jako caoksztat relacji towarowo-pieninych, zachodzcych pomidzy podmiotami reprezentujcymi popyt i podmiotami reprezentujcymi poda danego dobra, przy okrelonym poziomie jego ceny. Sie
powiza na rynku rolnym jest wielopaszczyznowa. Uczestnicy tego rynku wystpuj
zamiennie, jako kupujcy lub jako sprzedajcy towary bd usugi. Wystpuj take
w roli producentów i konsumentów. Istotny wpyw na specyfik rynku wywiera równie bezporednie powizanie produkcji z konsumpcj. Czsto przyjmuje ono posta
samozaopatrzenia i wymiany ssiedzkiej poza ukadem rynkowym. Produkcyjno-konsumpcyjny charakter rynku rolnego wskazuje na szeroki zakres zalenoci midzy
produkcj rodków konsumpcji i konsumpcj oraz midzy zuyciem rodków produkcji
a ich produkcj, jak te midzy globaln produkcj roln a zapotrzebowaniem na ni.
Rynek rolny spenia w tym przypadku zadania regulatora przedstawionych interakcji.87
B. Wojciechowska-Ratajczak zaznacza, e na charakter rynku rolnego w Polsce
istotny wpyw wywieraj uwarunkowania gospodarcze. Wymienia tutaj m.in.: nisk
mobilno kapitau i siy roboczej w gospodarstwach rolnych; kapitaochonny charakter postpu technicznego w sektorze rolnym; due zrónicowanie podmiotów rynku
pod wzgldem organizacyjno-wasnociowym, skali obrotów, specjalizacji, zasigu
oddziaywania; siln pozycj podmiotów reprezentujcych popyt na produkty rolne
(przemys spoywczy, handel); szerokie moliwoci dziaa interwencyjnych np.
w zakresie cen gwarantowanych czy preferencyjnej polityki kredytowej. Zwraca take
uwag na wystpowanie asymetrycznoci poday i popytu w aspekcie ilociowym,
jakociowym i przestrzennym. Wojciechowska-Ratajczak podkrela, e o specyfice
rynku rolnego w Polsce decyduj równie instytucje nieformalne. Do tej grupy zalicza
tradycje i przyzwyczajenia znaczcej grupy producentów rolnych (nastawienie na
produkcj wielokierunkow, prowadzenie produkcji metodami tradycyjnymi, sabe
wyksztacenie). Wyrónia równie wysoki udzia samozaopatrzenia (np. wasny materia siewny i zarodowy, pasze wytwarzane w gospodarstwie) oraz autokonsumpcji
(zwaszcza wykorzystywanie przez rolnika i jego rodzin produktów wytworzonych
w gospodarstwie) w spoyciu ywnoci i zuywaniu rodków do produkcji rolnej. Ta
cz produkcji nie jest przeznaczona bezporednio na sprzeda i nie jest rezultatem
decyzji rynkowych gospodarstw. Dlatego cz produkcji niezorientowanej na rynek
jest mao wraliwa na jego wymagania. Kolejnym czynnikiem, majcym wpyw na
wahania poziomu oraz struktury produkcji i poday produktów rolnych s warunki
klimatyczne i nieprzewidywalne stany natury.88
Czynniki ekonomiczne maj duy wpyw na funkcjonowanie rynku rolnego
w Polsce równie wane s jednak pozaekonomiczne determinanty rozwoju rynku rolnego, zwaszcza o charakterze historycznym, kulturowym i przyrodniczym – bardzo
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silnie zakorzenione w polskim rolnictwie. Cz polskich rolników decyzje rynkowe
podejmuje w sposób nieracjonalny, co znaczco odbiega od paradygmatu homo oeconomicus. Kieruje si emocjami, które w znacznym stopniu zostay uksztatowane bytowaniem w poprzednim ustroju spoeczno-gospodarczym – funkcjonuj na zasadzie
homo sovieticus.

2.2. Instytucjonalne wymiary funkcjonowania rynku rolnego w Polsce
przed akcesj do Unii Europejskiej
Przyjcie cech rynkowych przez polsk gospodark na pocztku lat 90. ubiegego stulecia doprowadzio m.in. do koniecznoci unormowania procesów zachodzcych na rynku rolnym. Regulacja miaa na celu popraw jego efektywnoci i konkurencyjnoci. Naley podkreli, e przygotowania naszego kraju do czonkostwa
w Unii Europejskiej stworzyy olbrzymi szans na przyspieszenie modernizacji rynku
rolnego, Wymusio to konieczno stworzenia sieci instytucji niezbdnych do absorpcji funduszy unijnych, nalecych si Polsce z tytuu uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej i wyrównywania dysproporcji rozwojowych na zintegrowanym obszarze.89
Czy Polska wykorzystaa moliwoci w tym zakresie?
W chwili rozpoczcia stara Polski o czonkostwo w UE wyksztaci si obraz
rónic midzy dziaaniem rynku rolnego w naszym kraju, w relacji do jego funkcjonowania w pastwach wysoko rozwinitych. Uwidocznia si „luka instytucjonalna”,
któr naleao zagospodarowa.
Trudno si nie zgodzi z opini S. Makarskiego, który napisa, e na pocztku procesu transformacji rynek rolny w Polsce sta si woln przestrzeni dla nowych rozwiza
instytucjonalnych, których wdroenie bdzie miao istotny wpyw na jego sprawne funkcjonowanie. Instytucjonalna obudowa gospodarki nie powstaje automatycznie, w wyniku
odgórnie wprowadzonego modelu. Ksztatuje si na skutek porozumiewania si i instytucjonalizacji wspópracy rónych, w sensie ekonomicznym samodzielnie dziaajcych,
uczestników rynku. Du rol w porzdkowaniu tego rodzaju dziaa odgrywaj rodki
formalno-prawne, które powinny by zapewnione przez system wadzy.90
W latach 90. rynek rolny w naszym kraju cechowa si brakiem sprawnego systemu instytucji. J. mija powiza to zjawisko z niedorozwojem infrastruktury rynkowej. Uwag zwróci m.in. na: rozdrobnienie sieci handlowej; brak zorganizowanego
hurtu produktów rolno-ywnociowych; niewydolno informacji rynkowej; niewielki
zakres promocji produktów rolno-ywnociowych; niewyksztacone wizi ekonomiczne midzy sprzedawcami a nabywcami. Szans zmiany sytuacji upatrywa w rozbudowie takiej infrastruktury rynku rolnego, której poszczególne elementy bd wzajemnie na siebie oddziaywa, wzmacniajc jego efektywno. Infrastruktur rynku
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okreli jako materialn i instrumentaln baz, niezbdn do produkcji i konsumpcji.
W jego przekonaniu jest ona podstawowym elementem acucha marketingowego,
który przez kanay dystrybucji, organizacje rynkowe, instytucje finansowe, agencje
rzdowe i system informacji rynkowej, wpywa na stabilizacj rynku91.
Poza brakiem instytucji o charakterze formalnym pierwsze lata transformacji
gospodarczej obnayy równie saboci w sferze instytucji nieformalnych. Wród
polskich rolników niekorzystnie przedstawiay si postawy, nawyki i sposoby mylenia, odziedziczone po epoce socjalizmu. M. Marody i J. Wilkin wskazuj na przyzwyczajenia do stabilnoci cen ustalanych administracyjnie, czy te „ogldanie si na
pastwo”, które w mniemaniu rolników powinno zapewnia skup produktów rolnych
i odpowiedni opacalno produkcji rolnej. Podkrelaj równie, e dziedzictwem
poprzedniego okresu bya niech mieszkaców wsi do samoorganizacji.92
Kwesti usprawniania rynku rolnego w Polsce naley powiza z popularnym
stwierdzeniem Northa „instytucje znacz” (institutions matter). W odniesieniu do
rynku, instytucje powoduj, e staje si on bardziej zrozumiay, przejrzysty i przewidywalny. Instytucje stwarzaj podwaliny dla stabilnych decyzji i waciwych zachowa podmiotów gospodarczych.
Przed akcesj rynek rolny w Polsce charakteryzowa niewielki poziom zinstytucjonalizowania. W obliczu nasilenia dziaa przygotowujcych nasz kraj do czonkostwa w UE niezbdna okazaa si budowa nowych oraz usprawnianie ju istniejcych
instytucji. Podkrelaj to Autorzy “World Development Report 2002” oraz D. Rodrik
w ksice “In Search of Prosperity. Analytic Narratives on Economic Growth”.93 Na
uwag zasuguje wniosek pyncy z tych publikacji – reorganizacja systemu instytucjonalnego i uczynienie go bardziej sprzyjajcym rozwojowi gospodarczemu nie wymaga rewolucji instytucjonalnej i wymiany caego systemu. Popraw rodowiska instytucjonalnego w jakim funkcjonuje rynek mona osign przez: uzupenianie istniejcego systemu instytucjonalnego, eksperymentowanie w zakresie tworzenia instytucji, upowszechnienie konkurencji midzy instytucjami. W rezultacie powyszych
dziaa nastpi wyeliminowanie z rynku nieefektywnych instytucji, których miejsce
zajm instytucje bardziej sprzyjajce rozwojowi.
Mimo licznych przemian, na skutek wczenia Polski do struktur Unii Europejskiej dokonaa si integracja obszaru stosunkowo sabo zinstytucjonalizowanego
z wysoce zinstytucjonalizowanym. Obserwowano obszary zarówno konwergencji
instytucjonalnej jak i dywergencji instytucjonalnej.94
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Konwergencj instytucjonaln odnotowano w dziedzinie: norm prawnych; budowy w miar trwaych podstaw mechanizmu rynkowego, umoliwiajcych swobodne
prowadzenie dziaalnoci gospodarczej i prorynkowe nastawienie podmiotów; pracy
administracji publicznej, zwizanej z przygotowaniami do wdraania WPR. W okresie
przed akcesj Polski do Unii Europejskiej w naszym kraju rozpoczto proces organizacji instytucji bezporednio powizanych z realizacj polityki rolnej pastwa i funkcjonowaniem rynku rolnego. Gówn rol w tej dziedzinie odegray agencje rzdowe:
Agencja Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencja Nieruchomoci Rolnych (ANR) – wczeniej Agencja Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa (AWRSP).
Wród najbardziej widocznych w tym okresie obszarów dywergencji instytucjonalnej rynku rolnego w Polsce i Unii Europejskiej mona wymieni niedocignicia
w dziedzinie powiza gospodarstw rolnych z rynkiem (stopie komercjalizacji produkcji) oraz w zakresie form samoorganizacji rolników (np. grupy producenckie
i grupy marketingowe). Nike byo równie znaczenie rynków zorganizowanych
w ogólnych obrotach rynku rolnego. Widoczne byy saboci w sferze stabilnoci polityki rolnej, jak te skutecznoci publicznych (pastwowych) instytucji wspierajcych
rozwój rolnictwa. Poza tym wiele do yczenia pozostawao w paszczy nie powizania
rolnictwa z systemem finansowym i instytucjami doradztwa rolniczego. Równie
postawy rolników wobec rynku i pastwa, przedsibiorczoci, innowacyjnoci czy
skonnoci do uczenia si (instytucje nieformalne) wymagay gbokich przemian.
Proces dostosowywania polskiej gospodarki do struktur UE zaktywizowa mechanizm gospodarczy, którego dziaanie przynioso istotne korzyci. Proces ten nie by
te pozbawiony kosztów spoeczno-ekonomicznych. Jednym z waniejszych efektów
ekonomicznych przygotowa do uczestnictwa we wspólnym rynku bya rosnca presja
konkurencyjna na podmioty gospodarcze. W jej wyniku nastpowaa restrukturyzacja,
wymuszajca innowacje i postp techniczny. Przebudowa instytucjonalna rynku rolnego dostarczya sektorowi rolnemu korzyci w postaci: unowoczenienia metod produkcji; zwikszenia dostpnoci do zakupu rodków produkcji rolnej; gwarancji zbytu
surowców rolnych; poprawy opacalnoci produkcji itd. Natomiast wród kosztów,
jakie ponosio rolnictwo na skutek partycypowania we wspólnym rynku, mona wymieni: likwidacj nadmiaru podmiotów gospodarczych, spadek zatrudnienia oraz
pojawienie si rónic rozwojowych na integrujcym si obszarze.95
Przeksztacenia rynku rolnego w Polsce wymagay nowych regulacji ze strony
pastwa. Ewolucja systemów ekonomicznych, zwaszcza historia kapitalizmu pokazuje, e pastwo odgrywa coraz wiksz rol w tej kwestii. Najczciej jest efektem
uomnoci rynku w rónych sferach dziaalnoci czowieka. W rolnictwie pojawia si
konieczno regulacji funkcjonowania rynku rolnego.
W Polsce w okresie transformacji gospodarczej dziaania w tym zakresie prowadzone byy w ramach polityki rolnej, która podlegaa cigym zmianom. Jak pisze
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M. Gruda, z roku na rok stawaa si ona bardziej zetatyzowana. Wywoane to byo naciskami ze strony lobby rolniczego, które w protekcyjnej polityce wobec rolnictwa dostrzegao szanse na oywienie produkcyjne i popraw koniunktury w sektorze ywnociowym.
W latach 90. XX wieku i na pocztku obecnego stulecia w naszym kraju realizowano
polityk regulowanego rynku rolnego, która dopuszczaa interwencj pastwa tam, gdzie
rynek okazywa si nieskuteczny. Powsta dwuczonowy mechanizm regulacyjny, kojarzcy instrumentarium rynkowe z interwencj pastwa. Gównym czynnikiem regulacyjnym by mechanizm rynkowy, a interwencja pastwa miaa znaczenie pomocnicze
(wspieraa procesy wzrostowe i osabiaa siy destrukcyjne w rolnictwie).96
Polityka wspierania rynku rolnego miaa istotne znaczenie w latach stara Polski o czonkostwo w Unii Europejskiej. Rola polityki rolnej nie zmalaa wraz z przyjciem naszego kraju do struktur Wspólnoty. Wrcz przeciwnie, pojawiy si nowe wyzwania, które naley realizowa by móc w peni korzysta z moliwoci, jakie stwarza
uczestnikom rynku funkcjonowanie na zintegrowanym obszarze oraz w coraz bardziej
zglobalizowanym wiecie. Potencja rozwojowy mona wzbogaca na zasadzie dostosowa rynku rolnego do realiów Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz uczestniczenia podmiotów rynku rolnego w ewoluujcej w czasie Wspólnej Polityce Rolnej.

2.3. Istotne dla procesu instytucjonalizacji rynku rolnego w Polsce dziaania
wynikajce ze Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 – próba oceny
W Strategii Rozwoju Kraju 2007-201597 sektorowi rolnemu (w tym rynkowi
rolnemu) powicono niewiele miejsca. Niemniej jednak zawarto tu wane dla jego
funkcjonowania postulaty. Samo jej przyjcie te naley oceni pozytywnie.
Autorzy dokumentu podkrelaj, e wie i rolnictwo stanowi obiekt marginalizacji gospodarczej, spoecznej, edukacyjnej i kulturowej kraju. Stwierdzaj take, e
prowadzona od lat polityka wobec tego sektora gospodarki nie wpyna zasadniczo na
zmniejszenie rónic w poziomie rozwoju terenów miejskich i wiejskich, których
znaczn cz stanowi obszary problemowe. Naley je traktowa szczególnie –
wsparcia wymagaj przede wszystkim tereny popegeerowskie, obszary o niskotowarowym, rozdrobnionym rolnictwie, oddalone od wikszych miast, ze sabo rozwinit
pozarolnicz dziaalnoci gospodarcz. Zaufanie do rynku rolnego w takich miejscach jest bardzo niewielkie, w zwizku z tym jego instytucjonalizacja przebiega tutaj
znacznie wolniej.
Nie ulega wtpliwoci, e taka sytuacja powinna si zmieni. Nieocenione
w tym zakresie wydaj si zmiany polityki pastwa wobec obszarów wiejskich,
z czego doskonale zdaj sobie spraw autorzy SRK. Powszechna jest wiadomo
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tego, e powinno si uwzgldnia nie tylko rolnictwo, ale równie pozarolniczy rozwój wsi (wie powinna przybra charakter wielofunkcyjny).
Warto w tym miejscu odnie si do polityki Unii Europejskiej, z któr
w jakim stopniu musz wspógra zaoenia SRK. Wiele zada przewidzianych do
wykonania w ramach Strategii Rozwoju Kraju jest realizowanych dziki funduszom
unijnym. Implementacja zaoe strategii wymaga zatem bdzie wielu decyzji i dziaa (podejmowanych zarówno w kraju jak i na forum unijnym), które umoliwi uzyskanie rodków finansowych na urzeczywistnienie sformuowanych celów. Obecnie
priorytety i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w odniesieniu do priorytetów wspólnotowych, realizowane s na podstawie „Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013”.
Zgodnie z zaoeniami Strategii, oywieniu obszarów wiejskich powinien suy: 1) rozwój przedsibiorczoci i aktywnoci pozarolniczej; 2) wzrost konkurencyjnoci gospodarstw rolnych; 3) rozwój i poprawa infrastruktury technicznej i spoecznej
na obszarach wiejskich; 4) wzrost jakoci kapitau ludzkiego oraz aktywizacja zawodowa mieszkaców wsi.
Najwiksze znaczenie dla instytucjonalizacji rynku rolnego posiadaj dwa
pierwsze dziaania. Autorzy Strategii podkrelaj (i naley si z tym zgodzi), e oywienie gospodarcze obszarów wiejskich (w tym zmiana charakteru rynku rolnego)
nastpi w efekcie rozwoju niewielkich przedsibiorstw oraz na skutek wzrostu aktywnoci pozarolniczej mieszkaców wsi. Warto podkreli, e w okresie transformacji
gospodarczej, a w szczególnoci po akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku
obserwowano wiksze ni przed 1989 rokiem zainteresowanie spoecznoci wiejskiej
dziaalnoci w sferze handlowej, usugowej, rzemielniczej, czy turystycznej. Nie
naley równie zapomina o pracujcych na rzecz rolnictwa zakadach przetwórstwa
surowców rolnych. Wszystkie wymienione formy dziaalnoci znaczco wzbogacaj
ofert rynku rolnego w naszym kraju. Podstaw ich rozwoju s jednak rodki finansowe, niezbdne na budow, bd wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku.
W przypadku mniejszych podmiotów gospodarczych s one z reguy potrzebne na
uruchomienie dziaalnoci. W przypadku wikszych firm, poza zgromadzeniem kapitau startowego, bardzo czsto niezbdne jest wsparcie modernizacyjne.
Z opracowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) wynika, e rozwojowi przedsibiorczoci i aktywnoci pozarolniczej na obszarach wiejskich su nastpujce dziaania98:
a) Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw – celem dziaania jest wzrost konkurencyjnoci gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsibiorczoci i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich (w jego ramach
do koca 2010 roku zrealizowano patnoci rzdu 112 mln PLN);
b) Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej – celem dziaania jest wsparcie
podejmowania lub rozwijania przez rolników i innych mieszkaców wsi dziaalno98
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ci nierolniczej lub zwizanej z rolnictwem, co wpynie na tworzenie pozarolniczych róde dochodów oraz promocj zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach
wiejskich (w jego ramach do koca 2010 roku zrealizowano patnoci na sum 237
mln PLN dla ponad 3 tys. beneficjentów);
c) Zwikszanie wartoci dodanej podstawowej produkcji rolnej i lenej – dziaanie na
rzecz zwikszenia konkurencyjnoci przedsibiorstw w sektorze przetwórstwa
(w ramach dziaania do koca 2010 roku zrealizowano patnoci na czn kwot
ponad 566 mln PLN).
Uczestnictwo w unijnym i globalnym rynku rolnym wymusza na gospodarstwach rolnych w Polsce wzrost konkurencyjnoci. Tymczasem wiele z nich posiada
niewielki udzia w rynku, bd w ogóle w nim nie uczestniczy. W Strategii Rozwoju
Kraju 2007-2015 zostao podkrelone, e przyczyn takiego stanu rzeczy naley upatrywa w rozdrobnieniu struktury obszarowej, niewielkim stopniu specjalizacji oraz
niedoinwestowaniu w zakresie infrastruktury produkcji rolnej. Konieczne jest zatem
zapewnienie waciwych instrumentów wsparcia oraz wygenerowanie odpowiednich
rodków na finansowanie dziaa dostosowujcych gospodarstwa rolne do rosncych
wymaga europejskich, czy wiatowych. Dotacje powinny by kierowane m.in. na
techniczn i organizacyjn modernizacj gospodarstw rolnych, inwestycje w nowe technologie wytwarzania, wysokowydajny sprzt i na budow infrastruktury melioracyjnej.
Autorzy SRK sugeruj, e podstaw rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce
powinna by tzw. integrowana produkcja, która jest istot gospodarowania w Unii
Europejskiej. Polega ona na wykorzystaniu zrównowaonego postpu technicznego
i biologicznego w produkcji rolinnej i zwierzcej. Tu naley kierowa wsparcie.
Wówczas jak wynika ze Strategii nastpi podniesienie poziomu efektywnoci rolnictwa oraz dostosowanie produkcji do wymogów konsumenta, co znaczco wpynie na
wzmocnienie pozycji polskich produktów rolno-spoywczych na rynkach: unijnym
i wiatowym. W przypadku mniejszych gospodarstw rolnych istot ich funkcjonowania powinno by, wspierane przez programy unijne, wytwarzanie produktów tradycyjnych i ekologicznych. Taki towar, mimo e jest znany nadal na rynku wymaga znacznych nakadów na promocj.
Ponadto na wzrost konkurencyjnoci polskiego rolnictwa na rynku, zdaniem autorów Strategii, bd mie wpyw dziaania nakierowane na: 1) wspieranie modych
rolników eliminujce problem gospodarstw bez nastpców; 2) wspieranie projektów
zwizanych z produkcj biopaliw i biokomponentów, z zachowaniem waciwych norm;
3) tworzenie warunków sprzyjajcych organizowaniu si rolników w grupy producenckie, czy te grupy marketingowe; 4) wspieranie usug doradczych wiadczonych na
rzecz rolnictwa, przyczyniajcych si do poprawy efektywnoci produkcji rolnej.
Nasuwa si pytanie: w jakim zakresie i w jaki sposób wyej wymienione zadania
udao si zrealizowa? Z dokumentu opracowanego przez MRR dowiadujemy si, e na
wzrost konkurencyjnoci gospodarstw rolnych na rynku wpyny nastpujce dziaania99:
99
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a) Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowaniem
rolnictwa i lenictwa – dziaanie wdraane jest w ramach dwóch schematów: I –
Scalanie gruntów, II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (w ramach
dziaania zoono 373 wnioski na czn kwot 1 645 mln PLN, wydano 246 decyzji na kwot 792 mln PLN, od marca 2010 roku, kiedy rozpoczto realizacje patnoci, do koca 2010 roku wypacono 27,8 mln PLN dla 18 beneficjentów).
b) Modernizacja gospodarstw rolnych – wsparcie inwestycji dotyczcych modernizacji lub
rozwoju pierwotnej produkcji rolinnej lub zwierzcej (od poowy 2008 do koca 2010
roku zrealizowano patnoci w kwocie 3 435 mln PLN dla 26 447 beneficjentów).
c) Uczestnictwo rolników w systemach jakoci ywnoci – dziaanie majce na celu
popraw jakoci produkcji i produktów rolnych oraz wsparcie rolników wytwarzajcych ywno wysokiej jakoci (do programu zoono ponad 15 tys. wniosków,
o przyznanie pomocy w wielkoci 79 mln PLN, wdraanie dziaania rozpoczto
w II kwartale 2010 i do koca 2010 roku zrealizowano patnoci na kwot ponad
1,78 mln PLN dla blisko 3 tys. beneficjentów).
d) Dziaania informacyjne i promocyjne prowadzone na rzecz produkcji tradycyjnej –
(od wrzenia 2009 roku zoono 8 wniosków na kwot okoo 46,5 mln PLN, realizacj patnoci rozpoczto w III kwartale 2010 roku i by do koca 2010 zrealizowa patnoci na kwot 63,5tys. PLN).
e) Renty strukturalne – dziaanie majce na celu popraw struktury agrarnej kraju oraz
przyspieszenie procesu wymiany pokoleniowej wród osób prowadzcych gospodarstwa rolne (w ramach dziaania zoono 28 528 wniosków o przyznanie renty strukturalnej, od pocztku realizacji dziaania zrealizowano patnoci na kwot 470 mln PLN
dla 13 724 beneficjentów; ponadto, w ramach zobowiza zacignitych
w poprzednim okresie programowania 2004-2006, do 31 grudnia 2010 roku z budetu
PROW 2007-2013 zrealizowano patnoci dla 53 059 beneficjentów na kwot 3 399
mln PLN; ogóem do koca 2010 r. zrealizowano patnoci na kwot 3 869 mln PLN).
f) Uatwianie startu modym rolnikom – dziaanie polegajce na stymulowaniu zmian
strukturalnych, a uatwiajce przejmowanie lub zakadanie gospodarstw rolnych
przez osoby mode, po raz pierwszy rozpoczynajce samodzieln dziaalno
w tym zakresie (od pocztku realizacji dziaania zoono 20 585 wniosków o przyznanie pomocy na kwot ponad 1 353 mln PLN, do koca 2010 roku na rzecz blisko 6 tys. beneficjentów wypacono niespena 303 mln PLN).
g) Grupy producentów rolnych – dziaanie majce suy wzmocnieniu struktury instytucjonalnej w sektorze produkcji rolnej, polegajce na dostosowaniu produkcji prowadzonej w gospodarstwach do wymogów rynkowych, wspólnym wprowadzaniu
towarów do obrotu, centralizacji sprzeday oraz dostarczeniu artykuów do odbiorców hurtowych, a take opracowaniu wspólnych zasad dotyczcych informacji
o produktach (w ramach dziaania zoono 505 wniosków o przyznanie pomocy na
kwot 103 mln PLN, w 2010 roku na rzecz beneficjentów wypacono 67 mln PLN).
Efekty realizacji Strategii w odniesieniu do rozwoju przedsibiorczoci
i aktywnoci pozarolniczej na obszarach wiejskich oraz zmierzajce do zwikszenia
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konkurencyjnoci gospodarstw rolnych naley oceni pozytywnie100. Dziaania
w znacznej mierze byy realizowane w ramach PROW 2007-2013. Dziki takim
przedsiwziciom znaczco wzbogacona zostaa oferta rynku rolnego, wzrosa równie liczba uczestników gry rynkowej.
W Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 zapisano, e podstawowym warunkiem realizacji jej celów jest doskonalenie systemu instytucjonalno-regulacyjnego
pastwa. Innym istotnym wyzwaniem jest zapewnienie sprawnego i efektywnego
wykorzystania rodków, zwaszcza unijnych. Urzeczywistnianie wymienionych celów
powinno nastpi na skutek zmian w systemie prawnym. W ich efekcie bdziemy
obserwowa m.in.: uksztatowanie sprawnej i nowoczesnej administracji publicznej
(wzrost jakoci i dostpnoci do usug publicznych), ustanowienie i przestrzeganie
instytucjonalnych norm rozwoju rynku (dobre prawo dla funkcjonowania rynku), popraw skutecznoci zarzdzania rodkami unijnymi. Realizacja takich zada wymaga
ponownego zdefiniowania roli pastwa. „Wzmacnianie roli pastwa jako regulatora
procesów gospodarczych i gwaranta konstytucyjnych praw bdzie nastpowa przy
jednoczesnym ograniczaniu jego znaczenia w bezporednim ksztatowaniu ycia spoeczno-gospodarczego. Pastwo zatem staje si jednym z gównych partnerów spoeczno-instytucjonalnych razem ze spoeczestwem obywatelskim i rynkiem”.101
Wydaje si, e proponowany kierunek przeorientowania misji pastwa jest
suszny. Pastwo powinno by partnerem rynku, a nie jego konkurentem. Niezmiernie
wana jest konstytucyjna gwarancja swobody dziaania podmiotów gospodarczych.
Istotna jest równie wysoka sprawno dziaa administracji pastwowej, wydajcej
decyzje o przyznaniu rodków publicznych i nadzorujcej ich wykorzystywanie, chociaby na realizacj celów zawartych w SRK. Obie formy dziaa pastwa wpywaj na
waciwy przebieg reorganizacji bd budowy sfery instytucjonalnej rynku rolnego
w Polsce. Wymieni tu naley coraz lepiej funkcjonujce agencje pastwowe, fundacje
i fundusze celowe, instytucje doradcze, potrafice do dobrze koordynowa realizacj
programów europejskich i krajowych, z których pomocy korzystaj uczestnicy rynku.

2.4. Instytucjonalizacja rynku rolnego w Polsce a reformy Wspólnej
Polityki Rolnej – próba oceny
Y. Hayami i V. Ruttan przedstawiaj instytucje, jako prawne, administracyjne
i zwyczajowe regulacje powtarzajcych si ludzkich interakcji. cz one dziaania,
oparte na zasadach wspópracy oraz reguy pomagajce ludziom formuowa rozsdne
oczekiwania, w relacji do zachowa innych czonków spoeczestwa102. Warto przypomnie, e instytucje podlegaj cigym zmianom. Konstruowanie sfery instytucjo100

Mankamentem okazao si, e mieszkacy obszarów wiejskich byli w niewielkim stopniu
zainteresowani pozyskiwaniem patnoci z programów unijnych, bd nieudolnie przygotowywali
wnioski projektów majce zasadniczy wpyw na uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej.
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nalnej gospodarki ma charakter ewolucyjny i spontaniczny. W pewnych sytuacjach
cz instytucji podlega tworzeniu odgórnemu, które najczciej jest przejawem aktywnej roli pastwa.
System rynkowy Unii Europejskiej jest poddany znaczcej ingerencji pastwa,
a rynek rolny jest jednym z obszarów silnego protekcjonizmu. Naleyte funkcjonowanie rynku rolnego wymaga istnienia przewidywalnych i sprawiedliwych ram instytucjonalnych. D. Rodrik podkrela, e „rynki wymagaj instytucji, poniewa nie tworz
si same, nie stabilizuj si same, ani si same nie legitymizuj”.103
W celu regulacji rynku rolnego zostaa stworzona Wspólna Polityka Rolna. Jest
ona bardzo zoonym systemem instytucjonalnym.
Wewntrzn polityk roln krajów Wspólnoty Europejskiej we wczesnej fazie
integracji europejskiej charakteryzoway znaczne rónice w stosowanych metodach
ich realizacji oraz róny stopie protekcjonizmu. Podjto prób unormowania tego
problemu. Na mocy Traktatu Rzymskiego zostay wyznaczone cele WPR.104 S to:
1) zwikszenie produktywnoci (wydajnoci produkcji) rolnictwa europejskiego, na
skutek postpu technologicznego i efektywnego wykorzystania zasobów produkcyjnych; 2) wzrost dochodów rolniczych oraz zapewnienie odpowiedniego standardu
ycia ludnoci zwizanej z rolnictwem; 3) stabilizacja rynków rolnych; 4) zapewnienie
bezpieczestwa ywnociowego ludnoci; 5) zapewnienie konsumentom przystpnych
cen. Cele WPR s realizowane na podstawie trzech, zawartych w uregulowaniach
prawnych zasadach: 1) ujednolicenie rynku – swobodny przepyw produktów rolnych
w obrbie Unii Europejskiej oraz wspólne ceny na produkty rolne; 2) priorytet wspólnotowy – uprzywilejowanie towarów produkowanych w UE oraz identyczne bariery
celne przeciwko importowi spoza niej; 3) solidarno finansowa – wydatki s finansowane ze wspólnego funduszu stworzonego przez pastwa czonkowskie.
Z perspektywy czasu okazao si, e Wspólna Polityka Rolna nie jest w stanie
podoa nawarstwiajcym si problemom rolnictwa, zwaszcza obnieniu kosztów
produkcji. Innym istotnym dylematem byy kwestie dochodowe. We Wspólnocie dochody rolników byy nisze od przecitnych dochodów ludnoci pracujcej w innych
dziaach gospodarki. W celu wyrównania dysproporcji dochodowych europejscy rolnicy zwikszali poziom produkcji, liczc, e problem zbytu zostanie rozwizany
w ramach unijnej polityki rolnej. Tymczasem nadprodukcja zacza wpywa na niewydolno systemu finansowego WPR. Potrzebna bya wic reforma WPR.
Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej (plan Mansholta, reformy Mac Sharry’ego,
Agenda 2000, reforma Fishlera) doprowadzia do jej istotnych przemian, najbardziej
znaczcych od lat 90. XX wieku. Modyfikacja przebiega w kierunku wzajemnego
uzupeniania si polityki rynkowej i strukturalnej.
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Rys. 2. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej – od wsparcia rolnictwa
do polityki rozwoju wsi
Wzrost konkurencyjnoci europejskiego
rolnictwa; zapewnienie bezpieczestwa
ywnociowego Europy;
promocja
wysokiej jakoci produktów; ochrona
rodowiska; utrzymanie nakadów na
rozwój obszarów wiejskich (projekt
2013-2020)
Oddzielenie wsparcia od produkcji, ograniczanie wysokoci dopat dla najwikszych
producentów, wzrost znaczenia dziaa na
rzecz rozwoju wsi (2007-2013)
Stymulowanie wzrostu konkurencyjnoci sektora ywnociowego UE
i obnianie intensywnoci rolnictwa
(2000-2007)
Liberalizacja wsparcia rolnictwa
i ograniczenie protekcjonizmu
(1993-2000)
Stopniowe ograniczanie dziaa deformujcych rynek (np. cen minimalnych) na rzecz
mechanizmów strukturalnych; dodanie do
instrumentarium WPR szkole i wczeniejszych emerytur (1968-1993)
Wsparcie produkcji rolnej (subwencje,
ceny gwarantowane) w celu zaspokojenia potrzeb ywnociowych wyniszczonej wojn Europy (1957-1968)

Legenda:
X – lata (1958-2020)
Y – od wsparcia rolnictwa do wsparcia rozwoju wsi

ródo: opracowano na podstawie . Hardt, Moliwe scenariusze reformy Wspólnej Polityki
Rolnej – przegld najwaniejszych propozycji oraz implikacje dla Polski, Biuletyn Analiz
UKIE, nr 16, s. 3, Warszawa 2006 oraz Projekt reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2014-2020 ogoszony przez KE 12.10.2011 roku.

W efekcie reform wyksztaciy si dwa filary Wspólnej Polityki Rolnej. WPR
przyja z jednej strony orientacj prorynkow, preferujc wspieranie gospodarstw
rolnych nastawionych na potrzeby rynku (I filar), z drugiej za nakierowana zostaa na
rozwój obszarów wiejskich, jako dostarczyciela dóbr publicznych (II filar).
Z punktu widzenia funkcjonowania rynku rolnego w Polsce najwiksze znaczenie maj zasady WPR wprowadzone w latach 2003-2007 i obowizujce w okresie
2007-2013, zwaszcza dziaania z zakresu I filara. Wród nich, co zgodnie podkrelaj
eksperci, najwaniejsze s nastpujce zmiany instytucjonalne:
 nakierowanie produkcji rolnej bardziej na potrzeby rynku, w wyniku oddzielenia
wsparcia rolników od ich decyzji produkcyjnych – uniezalenienie wysokoci dopat bezporednich od kierunku produkcji rolnej (w efekcie tego dziaania wzrasta
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prorynkowa orientacja rolnictwa europejskiego oraz konkurencyjno unijnych
producentów rolnych);
 redukcja cen artykuów rolnych oraz polityka jakoci wobec produktów rolnych wytwarzanych na terenie Unii (w rezultacie mamy do czynienia ze wzrostem konkurencyjnoci unijnego asortymentu rolnego na arenie midzynarodowych rynków rolnych);
 reorganizacja rynku rolnego, jako efekt zmian polityki interwencyjnej na poszczególnych rynkach rolnych, polegajcych na stopniowym ograniczaniu bd modyfikowaniu instrumentów interwencji rolnej (w efekcie np. redukcji subwencji eksportowych handel z pastwami spoza UE ulega stopniowej liberalizacji);
 uatwienia prawne z zakresu organizacji rynków rolnych (uproszczenie przepisów prawa, polegajce na zastpieniu licznych aktów prawnych jednolitym rozporzdzeniem).
W krgu duego zainteresowania znajduj si równie przemiany w polityce
rolnej Unii Europejskiej przewidywane na lata 2014-2020. J. Wilkin napisa, e „Dla
zarysowania przyblionego ksztatu polityki UE wobec rolnictwa i obszarów wiejskich
w nastpnym okresie planowania i finansowania (lata 2014-2020) bardzo due znaczenie miay dwa wane i szeroko zakrojone przedsiwzicia wadz UE, a mianowicie
dokonanie tzw. przegldu redniookresowego WPR (health check) w 2008 roku i przeprowadzenie ogólnounijnej dyskusji na temat oceny dotychczasowej WPR i podanych
kierunków zmiany tej polityki.”105 W Polsce taka dyskusja prowadzona bya przez ekspertów – ekonomistów na amach czoowych polskich czasopism naukowych.106
Rzeczywicie, dyskusja na temat przyszego ksztatu WPR jest niezbdna, chociaby
ze wzgldu na potrzeb wypracowania wspólnego stanowiska wobec proponowanych
zmian, zwaszcza dotyczcych regu gry na rynku rolnym. Ostatnie lata debaty pokazay, e
nie jest to atwe zadanie. Trudno jest sprowadzi do wspólnego mianownika stanowiska
proponowane przez róne kraje. Mimo to udao si opracowa koncepcj reformy.
12 pa dziernika 2011 roku Komisja Europejska (KE) ogosia projekt reformy
Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 (z moliwoci zmian, podczas negocjacji
midzy krajami Unii). Podkrelone zostao, e jej celem jest podniesienie konkurencyjnoci europejskiego rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczestwa ywnociowego
Europy, ponadto istotn rol ma odgrywa promocja wysokiej jakoci produktów,
ochrona rodowiska i rozwój obszarów wiejskich107.
105

J. Wilkin, Przyszo Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – próba podsumowania dyskusji,
„Wie i Rolnictwo, 2011, Nr 1 (150), s. 29.
106
J. Wilkin, Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej, Gospodarka Narodowa, 2009, nr
1-2, s. 1-25; J. St. Zegar, Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku, „Wie i Rolnictwo” 2010, nr 3 (148),
s. 11-25; L. Goraj, Uwarunkowania dla zmian patnoci bezporednich po 2013 roku, „Wie
i Rolnictwo” 2010, nr 3 (148), s. 26-37; W. Poczta, Wspólna Polityka Rolna UE po 2013 roku –
uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekcie interesu polskiego rolnictwa, „Wie i Rolnictwo”
2010, nr 3 (148), s. 38-55; B. Czyewski, Efektywno ekonomiczna rónych wariantów zmian
Wspólnej Polityki Rolnej – na podstawie symulacji w modelu GTAP, „Wie i Rolnictwo” 2011, nr 3
(152), s. 9-36.
107
Zgodnie z propozycj KE wydatki na WPR pozostan na poziomie z 2013 roku. Podobnie jak
w okresie wczeniejszym bdzie to okoo 418 mld Euro, z tego na I Filar przeznaczone zostanie ponad
75% proponowanej sumy.

56

Jedno z najbardziej istotnych sformuowa zaproponowanych przez Komisj,
jest takie, e podstaw WPR maj by, tak jak dotychczas, dopaty bezporednie. Zaproponowano jednak zmiany w systemie ich przyznawania oraz stopniowe ich zrównywanie do jednakowego poziomu dla wszystkich pastw czonkowskich – docelowo
w budecie po 2020 roku (do odlega perspektywa dla polskich producentów rolnych). W przyszym okresie budetowym premiowani maj by rolnicy, którzy speni
tzw. „zielone” warunki ochrony rodowiska (otrzymaj oni dopaty w 100%, pozostali
mog liczy na 70% dopat). Nowoci ma by jednorazowa roczna dopata dla gospodarstw kilkuhektarowych (zastpi dopat w formie tradycyjnej, jeeli rolnik si
zdecyduje na zmian w 2014 roku). Novum bdzie take premiowanie rolników
w wieku poniej 40 lat oraz rozpoczynajcych dziaalno rolnicz. W okresie piciu
lat otrzymywaliby oni dopaty o 25% wysze ni rednia krajowa, pod warunkiem
posiadania gospodarstwa o areale co najmniej 25 ha.
Wydaje si, e wyej wymienione zaoenia nie wpyn istotnie na warunki gry
na rynku rolnym. Równie w opinii Ministra Rolnictwa M. Sawickiego maj charakter
kosmetyczny w relacji do wczeniejszych wytycznych WPR i nie przyczyni si rozwoju europejskiego rolnictwa. J. Wilkin take podkrela, e w propozycjach reformy
WPR nie ma wielkiej rewolucji, niemniej jednak za sukces uznaje utrzymanie dotychczasowego budetu na finansowanie wspólnotowego rolnictwa.108
Niewielki zakres zmian, jaki zosta zaproponowaa Komisja Europejska mona
skonstatowa wypowiedzi D. Ciolosa, Komisarza UE do spraw rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich. Jego zdaniem Wspólna Polityka Rolna nie jest wykuta w kamieniu, jej reforma musi si opiera na dialogu, zmiany musz i z duchem czasu i odpowiada pojawiajcym si wyzwaniom.109 Takie stwierdzenie nasuwa wniosek, e
przedstawione w pa dzierniku 2011 roku zaoenia reform s efektem bardzo trudnych
rozmów podmiotów zainteresowanych jej nowym ksztatem. W dalszym cigu rozmowy bd wymagay wielkiego wysiku i wypracowania kompromisu przez pastwa
czonkowskie Unii Europejskiej.

Podsumowanie
Instytucjonalizacja rynku rolnego w Polsce to bardzo zoony proces, który trudno
jest podda jednoznacznej ocenie. Na ksztat rynku rolnego w Polsce wpyw wiele uwarunkowa. Wród nich podstawow rol odgrywaj czynniki historyczno-kulturowe,
ekonomiczne oraz polityczne – kluczowe determinanty decydujce o charakterze tworzonych instytucji formalnych i nieformalnych tj. norm, rynków i organizacji.
W Polsce inaczej wyglday zasady funkcjonowania rynku rolnego przed 2004
rokiem, inaczej wygldaj po akcesji do UE. Z chwil rozpoczcia transformacji ustro108
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jowej rolnik musia w duym stopniu liczy na wasne umiejtnoci. Obecnie poza
posiadanymi zdolnociami otrzymuje wsparcie z wspólnego budetu Unii.
Najwaniejszym w Unii Europejskiej instrumentem wspierania rolnictwa,
zwaszcza rynku rolnego, jest polityka rolna. W ostatnich latach w Polsce podstaw jej
ksztatowania jest Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz Wspólna Polityka Rolna.
Oba narzdzia s doskonaym orem w rkach pastwa i organów unijnych. Za jego
pomoc realizowane s decyzje z zakresu budowy instytucjonalnego zaplecza rolnictwa.
Realizacja SRK i zasad WPR pozostawia szerokie pole do dziaania organizacjom/instytucjom, takim jak agencje rzdowe czy fundacje. Zajmuj si one dystrybuowaniem rodków finansowych, pochodzcych zarówno z budetu Unii Europejskiej,
jak i budetu krajowego. Pienidze, te s przeznaczane na wsparcie dla rolników, by
mogli sta si bardziej konkurencyjni na unijnym i midzynarodowym rynku rolnym.
Dziaanie takich instytucji nie budzi wikszych zastrzee. Wymaga jednak
czujnoci i cigego podnoszenia kwalifikacji personelu obsugujcego beneficjentów
programów krajowych i unijnych. Warto podkreli, e mnoce si moliwoci uzyskania wsparcia wymuszaj take na producentach rolnych rozszerzanie wiedzy
z zakresu sprawnego i efektywnego wykorzystania pienidzy. Zdolnoci beneficjentów programów unijnych i instytucji obsugujcych wdraanie programów wpywaj
korzystnie na wzrost konkurencyjnoci polskiego rolnictwa.
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3. Ocena systemu instytucjonalnego dziaajcego na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich w kontekcie Strategii Rozwoju Kraju i zmian
Wspólnej Polityki Rolnej
Wstp
Wstpujc do Unii Europejskiej w maju 2004 r. Polska wczya si w realizacj
szeregu dziaa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, które zostay okrelone
w konkluzjach Rady Europejskiej na szczycie w Goeteborgu w 2001 r. i szczycie w Lizbonie w 2000 r. Dziaania te maj prowadzi do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju spoeczno-gospodarczym midzy obszarami wiejskimi a miejskimi. Polityka UE dotyczca
rozwoju obszarów wiejskich ewoluowaa równie wraz ze zmianami we Wspólnej Polityce
Rolnej (WPR). Na szczególn uwag zasuguj zmiany WPR przedstawione przez MacSharry’ego podkrelajce m.in. potrzeb wspierania rozwoju obszarów wiejskich, poprzez
utworzenie II filaru WPR oraz Agenda 2000 przedstawiajca sposób finansowania WPR na
lata 2000-2006 i instrumenty towarzyszce rozwojowi obszarów wiejskich. Dogbna analiza polityki rozwoju obszarów wiejskich, podkrelajca zmiany w WPR, zostaa dokonana
przez Komisj Europejsk w kontekcie okresu programowania 2007-2013. Na ten okres
gówne cele rozwoju obszarów wiejskich zostay zwi le przedstawione w rozporzdzeniu
Rady (WE) nr 1698/2005. Nawizuj one do poprzedniego okresu i dotycz:
 zwikszenia konkurencyjnoci rolnictwa i lenictwa,
 udzielenia wsparcia w zakresie zarzdzania gruntami oraz poprawy stanu rodowiska,
 poprawy jakoci ycia i promowania rónorodnoci dziaalnoci gospodarczej.
Pastwa czonkowskie mog swoje dziaania ukierunkowa na te, które ich
zdaniem przynios najwiksze efekty z perspektywy celów UE oraz bd prowadzi
do wzmocnienia spójnoci gospodarczej, spoecznej i terytorialnej caej Wspólnoty.
W Polsce zostay one zatwierdzone w dokumencie rzdowym przyjtym przez RM
w dniu 12.06.2009 r. Na podstawie wytycznych Wspólnoty w Polsce powstay krajowe plany strategiczne w zakresie rozwoju obszarów wiejskich takie jak: Strategia
Rozwoju Kraju (SRK) 2007-2015 i Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów
Wiejskich (KPSROW) na lata 2007-2013, którego przesank bya SRK. Zaoenia
tych dokumentów odpowiadaj kierunkom wyznaczonym w odnowionej Strategii
Lizboskiej oraz kierunkom zmian WPR.
Obecnie trwa równie dyskusja dotyczca zmian w WPR. Komisja Europejska
w dniu 12.10.2011 r. przedstawia projekt reformy WPR na okres po 2013 r., w którym przedstawiono „zwikszenie konkurencyjnoci oraz zrównowaonego i trwaego
charakteru rolnictwa na wszystkich obszarach, aby zagwarantowa obywatelom Europy zdrow ywno wysokiej jakoci, chroni rodowisko i rozwija obszary wiejskie110. Wród 10 kluczowych punktów reformy znalazo si kilka postulatów skiero110
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wanych do II filaru WPR. Dotycz one premiowania rolników aktywnych prowadzcych intensywn produkcj z zastosowaniem innowacyjnych metod, wspierania modych rolników podejmujcych dziaalno, pobudzenia przedsibiorczoci na obszarach wiejskich, wsparcia obszarów najbardziej zagroonych. Wikszo tych dziaa
po integracji Polski z UE zostaa dostosowana do zasad WPR i polityki spójnoci.
Realizacja wytyczonych kierunków rozwoju obszarów wiejskich wymaga szerokiej
wspópracy instytucji unijnych, rzdowych, samorzdowych i organizacji spoecznych,
które bd wspieray bd blokoway wyksztacenie si kreatywnego rodowiska decydujcego o aktywnoci ludzi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono i oceniono gównie rozmieszczenie
instytucji/organizacji umoliwiajcych realizacj priorytetów przedstawionych SRK
i dziaa dotyczcych reformy WPR. Pozwolio to spojrze na obszary wiejskie przez
pryzmat jednego z wanych czynników ich rozwoju, a take wskaza wano niektórych instytucji w integrowaniu dotychczasowych rozproszonych dziaa. Analiza przestrzenna instytucji/organizacji pozwolia wskaza oddziaywanie renty instytucjonalnej
na popraw warunków ycia na obszarach wiejskich. Pozwoli da równie odpowied , czy renta instytucjonalna bardziej przyblia rozwój obszarów do zaoe przedstawionych w SRK i kierunku zmian WPR. Jak wykazay wczeniejsze badania111
instytucje/organizacje zlokalizowane blisko odbiorców maj wiksz si oddziaywania na ich rozwój ni zlokalizowane znacznie dalej.
Postawiono hipotez, e w obecnych warunkach realizacja priorytetów przedstawionych w SRK i dziaa nakrelonych w reformie WPR jest moliwa przy duym
zaangaowaniu sektora publicznego. Oznacza to, e sektor publiczny nadaje kierunek
rozwoju, a realizacj zajmuje si równie sektor prywatny i pozarzdowy.
W analizie systemu instytucjonalnego oceniono gównie instytucje/organizacje
i mechanizmy ich funkcjonowania, ich struktury, bariery i moliwoci wpywu na
aktywno gospodarcz, popraw kapitau ludzkiego i spoecznego. Osignicie zamierzonego celu pracy wymagao zastosowania rónych metod, w tym:
 studiów literatury przedmiotu i metod badawczych,
 analizy wska nikowej,
 analizy empirycznej,
 analizy syntetycznej do przedstawienia wniosków i rekomendacji.
Przyjto za obszary wiejskie gminy miejsko-wiejskie (560) i wiejskie (1 583).
Gminy miejsko-wiejskie analizowano cznie z miastem, co byo podyktowane potrzeb uwzgldnienia zarówno trwaych, jaki i przestrzennych wizi spoecznogospodarczych.
W opracowaniu wykorzystano materiay statystyczne Banku Danych Regionalnych GUS, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
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3.1. Wizja rozwoju obszarów wiejskich w wietle Strategii Rozwoju Kraju
i zmian kierunku Wspólnej Polityki Rolnej
Zarówno Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 przyjta przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego 29 listopada 2006 r., jak i Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 przyjty przez Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa 3 lutego 2009 r. s aktualnymi dokumentami strategicznymi – jeli chodzi o rozwój obszarów wiejskich. Zostay przygotowane zgodnie z rozporzdzeniem Rady
(WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. mówicym o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich
(EFRROW).
Oba te dokumenty wyznaczaj cele oraz identyfikuj najwaniejsze obszary, na
których koncentrowane s dziaania pastwa. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 jest
podstaw do przygotowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO),
programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz rzdowych i samorzdowych programów rozwoju. Kierunek zmian WPR natomiast zosta przedstawiony w Krajowym
Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich, który stanowi podstaw do realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. Stanowi
one podstaw efektywnego wykorzystania rodków rozwojowych – zarówno krajowych jak i UE – na realizacj celów spoeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich.
Zaoenia obu powyszych dokumentów odpowiadaj równie kierunkom wyznaczonym w odnowionej Strategii Lizboskiej – tj. promowaniu zrównowaonego rozwoju.
Podkrela si w nich e „Obszary wiejskie powinny sta si atrakcyjnym miejscem
pracy, zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia dziaalnoci rolniczej lub pozarolniczej, z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych tych terenów dla przyszych pokole.
Naley dy równolegle do unowoczenienia rolnictwa i gospodarki ywnociowej oraz rozwijania przedsibiorczoci poza rolnictwem. Mieszkacy obszarów
wiejskich powinni uzyska szeroki dostp do edukacji, zatrudnienia, suby zdrowia,
dóbr kultury i nauki, narzdzi spoeczestwa informatycznego i niezbdnej infrastruktury technicznej w odpowiednim standardzie. Rozwijany powinien by kapita ludzki,
spoeczny i instytucjonalny na obszarach wiejskich”112.
Wród szeciu wymienionych priorytetów Strategii Rozwoju Kraju znajduj si
takie, które maj szczególne znaczenie dla obszarów wiejskich: priorytet pity i szósty. Znajduj si tam dziaania, które podnosz konkurencyjno tych obszarów,
a take dziaania wyrównujce jako ycia mieszkaców. Kad one nacisk na wykorzystanie endogenicznego potencjau oraz ukierunkowanie pomocy publicznej na regiony problemowe.
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W zakresie pitego priorytetu Rozwój obszarów wiejskich s to dziaania:
 rozwój przedsibiorczoci i aktywnoci pozarolniczej,
 wzrost i poprawa infrastruktury technicznej i spoecznej na obszarach wiejskich,
 wzrost jakoci kapitau ludzkiego oraz aktywizacja zawodowa mieszkaców wsi.
W ramach szóstego priorytetu Rozwój regionalny i podniesienie spójnoci terytorialnej s to dziaania:
 podniesienie konkurencyjnoci polskich regionów,
 wyrównywanie szans rozwojowych obszarów problemowych.
Oceniajc propozycje przedstawionych dziaa dotyczcych obszarów wiejskich mona zauway, e nasila si podejcie przestrzenne, a nie sektorowe. Jest to
zwizane z tym, e wiele dziaa podejmowanych w stosunku do obszarów wiejskich
znajduje wsparcie w polityce spójnoci113. Sukces polityki spójnoci zaley wic od
oparcia rozwoju terytorialnego na potencjale endogenicznym oraz wzmocnieniu wymiarem wspólnotowym.
Realizacja wyej wymienionych priorytetów powinna by wdraana wedug zasad
obowizujcych w polityce regionalnej. T. G. Grosse114 stwierdza, e zasady te zostay
do precyzyjnie przedstawione w Strategii Rozwoju Kraju. W przypadku gównych
realizatorów priorytetów nakrelonych w SRK, czyli gmin due znaczenie ma zasada
subsydiarnoci oraz zasada koordynacji z innymi szczeblami samorzdu terytorialnego,
czy zintegrowanie dziaa podejmowanych w ramach polityki sektorowej (np. WPR)
z polityk spójnoci. Warto zwróci uwag, e WPR dziki dotychczasowym reformom
ma wiele elementów skutecznych w realizacji celów rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie w zakresie poprawy i rozwijania infrastruktury. Chodzi o zsynchronizowanie decentralizacji programów oraz rodków dla samorzdów lokalnych odnoszcych si do
obszarów wiejskich. W tej sytuacji wanym warunkiem jest poprawny system instytucjonalno-regulacyjny, który zwikszy ich zdolnoci do wypenienia tych zada, a take zapewni spójno dziaa finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Funduszu Spójnoci, Europejskiego Funduszu Spoecznego, Europejskiego Funduszu
Ryboówstwa oraz EFFROW w danym obszarze dziaania i na danym terytorium.

3.2. Rola i miejsce systemu instytucjonalnego w rozwoju obszarów wiejskich
Jak napisaa A.Chmielak „system instytucjonalny obejmuje caoksztat wzajemnie powizanych norm, zasad, organizacji i mechanizmów odzwierciadlajcych ukad
preferencji i ogranicze powstajcych we wzajemnych kontaktach uczestników dziaalnoci gospodarczej”115. Identyfikujc system instytucjonalny dziaajcy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w kontekcie SRK i zmian WPR mona wic wyodrbni:
113
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 normy i zasady, jako sposób regulowania procesów spoeczno-gospodarczych.
Przyjmuj one charakter ogranicze ludzkiego zachowania (zwyczaje, przyjte
normy zachowa, normy prawne, uprawnienia wasnociowe), przez to staj si
bardziej przewidywalne i w ten sposób wpywaj na sprawno ekonomiczn i organizacyjn procesów zachodzcych na obszarach wiejskich;
 organizacje, jako sposób realizacji okrelonych dziaa (organy ponadnarodowe,
agendy rzdowe, samorzdy terytorialne itp.). Maj one wspólnie wartoci i normy
zachowania (instytucjonalizacji). Powstaj w rónych sferach dziaalnoci oraz
przyjmuj róne formy i mechanizmy dziaalnoci. Zdaniem A. Chmielak „Struktura organizacyjna spoeczestwa wyraa stopie zorganizowania i instytucjonalizacji interesów i de jednostek, podmiotów i grup we wszystkich wymiarach –
spójno i integralno wszystkich rodzajów instytucji i kapitau jest potwierdzeniem ich decydujcego znaczenia dla realnych osigni w rozwoju gospodarczym”116;
 mechanizmy okrelaj proces podejmowania decyzji i ksztatowanie zachowa
poszczególnych jego uczestników (rynkowy, administracyjny, partnerski).
Zdaniem niektórych badaczy kapitau spoecznego (m.in. F. Fukuyama – 1997,
J. Coleman – 1988) system instytucjonalny ksztatuje si sprawnie, gdy wpisuje si
w dobrze umocniony kapita spoeczny bazujcy na normach nieformalnych. Wystpuj one w postaci obyczajów, wartoci moralnych i wartoci religijnych, które ksztatuj
i determinuj wzajemne relacje. S one cile powizane z kultur na poziomie regionalnym i lokalnym, decyduj o tosamoci spoecznoci, o trwaoci wizi midzyludzkich, poczuciu cigoci, a zarazem odrbnoci i specyfice. Oznacza to, e kada
zbiorowo kulturowa wytwarza waciwe sobie instytucje spoeczne i poprzez ich
funkcjonowanie upowszechnia stworzone lub popierane systemy normatywne (wzory
postpowania, normy, wartoci). Te nieformalne reguy postpowania bywaj bardziej
skuteczne i zobowizujce ni te zadeklarowane prawem. Poniewa ich zasady postpowania s jasne i takie same dla wszystkich, maleje moliwo rozbienoci w zachowaniu. Szczególnie wane s podstawy i wartoci odnoszce si do zaufania i wzajemnoci, które wzmacniaj skonnoci do dziaania. Ju Max Weber zauway rónice
w osigniciach gospodarczych wystpujcych w zalenoci od katolickiego i protestanckiego krgu kulturowego, co wizao si z tworzeniem odmiennych instytucji
i wzorów zachowa. Protestanckie instytucje lepiej wpywaj na tworzenie dobrobytu
materialnego, a katolickie na komfort psychiczny (Glinka 2008).
Jednoczenie wiele bada nad stanem i przemianami spoecznoci regionalnej
i lokalnej w Polsce wskazuje, e w wyniku procesów urbanizacji i migracji nastpiy
znaczce procesy wymieszania ludnoci. W tej sytuacji trudno mówi o spoecznociach regionalnych i lokalnych homogenicznych kulturowo. Obecnie dokonuje si
tworzenie adu spoecznego opartego na jednolitym systemie wartoci, którego rdze
stanowi liberalne wartoci wyraone w poszanowaniu praw czowieka, wolnoci
politycznej i gospodarczej. Jednak do jego istnienia potrzebna jest zinstytucjonalizowana kontrola spoeczna w postaci obyczajów, zwyczajów i nieformalnych sankcji
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spoecznych. Tylko takie spoeczestwa o bardzo wyartykuowanych wartociach
wspólnotowych mog peni takie rol we wspóczenie podejmowanych dziaaniach
skierowanych na zaspokojenie okrelonych potrzeb. Równoczenie zyskuj wicej
podmiotowoci i zdolnoci do kierowania swoim losem.
Jak pisze B. Stpie117 „instytucje s przede wszystkim wytworem danego otoczenia i produktem historii danego kraju. Tworzone s po to, aby uatwi funkcjonowanie spoeczestwa, ale ze wzgldu na trwao i odporno wobec zmian nie zawsze
w danym punkcie w czasie do takiej efektywnoci si przyczyniaj”.
W ostatnich latach zachodz istotne zmiany w systemie instytucjonalnym rozwoju obszarów wiejskich, wynikaj z zakadanej w polityce pastwa decentralizacji
wadzy i uczestniczenia Polski w strukturach unijnych. Wyraa si to m.in. w kreowaniu otoczenia instytucjonalnego (normy i zasady), które bdzie w stanie zapewni
coraz lepsze warunki rozwoju efektywnych struktur organizacyjnych, ksztatujcych
sfer gospodarcz, spoeczn i ekologiczn ycia na obszarach wiejskich. Zdarza si,
e dokonujca si instytucjonalizacja nie nada za procesami zachodzcymi na obszarach wiejskich lub nie wszystkie dokonania maj prorozwojowy charakter. Kompatybilno otoczenia instytucjonalnego i struktur organizacyjnych w duym stopniu zaley od polityki pastwa. W zwizku z tym konieczne s dziaania pastwa stymulujce
ksztatowanie otoczenia instytucjonalnego sprzyjajce tworzeniu i umacnianiu struktur
organizacyjnych, które s niezbdne do realizacji dziaa przedstawionych w SRK i do
zmian WPR.
Ocena tych instytucji bdzie dotyczya zatem instytucji/organizacji dziaajcych
na rzecz:
 rozwoju gospodarczego, w tym przedsibiorczoci w szerokim tego sowa znaczeniu,
 rozwoju kapitau ludzkiego,
 wspierania wartoci spoeczestwa obywatelskiego (kapita spoeczny).

3.3. Ocena instytucji dziaajcych na rzecz kapitau spoecznego
w kontekcie SRK i zmian Wspólnej Polityki Rolnej
Nie ulega wtpliwoci, e w kraju, który stoi przed wielkimi wyzwaniami,
istotne s dziaania na rzecz przygotowania czynnika ludzkiego, który by aktywnie
uczestniczy w tych przemianach. Obszary biorce udzia w procesach przemian maj
wiksz szans rozwoju i poprawienia swej konkurencyjnoci w przestrzennym systemie gospodarki. S one wczone w gówny proces gospodarowania i rozwój innowacyjnoci, które napdzaj rozwój. Mapa wiejskich obszarów rozwijajcych si
w Polsce bdzie si wic zmienia w zalenoci od aktywnoci ludzkiej, pozwalajcej
efektywniej i dynamiczniej kreowa oblicze tej przestrzeni.
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Najistotniejszym elementem tej aktywnoci jest tworzenie infrastruktury spoeczestwa obywatelskiego, tj. rozmaitych zrzesze, fundacji i stowarzysze, zwanych
czsto organizacjami pozarzdowymi, których dziaania oparte s na wzajemnym
zaufaniu, normach i interakcjach spoecznych wspierajcych aktywno ludzk. Ten
rodzaj dziaa jest niezaleny i dobrowolny i prezentuje stopie uspoecznienia zbiorowoci ludzkiej. T znaczn cz potencjau ludzkiego, któr stanowi wartoci
kulturowe, generujce zaufanie w stosunkach midzy lud mi w grupie, czy te midzy
grupami nazywa si do czsto kapitaem spoecznym (Coleman 1988; Fukuyama
1997). Poziom zaufania spoecznego moe decydowa o wielu zmiennych wpywajcych na osignicia gospodarcze i stabilno gospodarcz, co umoliwia przedsibiorcom prowadzenie dziaalnoci gospodarczej.
Do zjawisk szczególnie utrudniajcych tworzenie organizacji pozarzdowych
na obszarach wiejskich naley zaliczy osabienie wizi spoecznej, erozj poczucia
kulturowej wspólnoty i zanikanie odpowiedzialnoci za przestrze lokaln, umacnianie indywidualizmu. Nasilio si to wraz z utrat autorytetu instytucji publicznych
wród spoecznoci lokalnych, a take utrat znaczenia szkolnictwa zawodowego.
Szkolnictwo zawodowe ksztatuje wród modziey umiejtno pracy w zespole,
lojalno, solidarno, co jest niezbdnym warunkiem tworzenia kapitau spoecznego.
W czasach indywidualizmu, denia do natychmiastowego sukcesu, wartoci te ulegaj degradacji. Wytwarza to swoist „próni norm” i stan rozchwiania wartoci, co
utrudnia ksztatowanie spoeczestwa obywatelskiego i upowszechnianie postaw prospoecznych. Sabo rozwoju infrastruktury spoeczestwa obywatelskiego jest faktem, nie ma ona ani odpowiednich staych rodków finansowych (z wyjtkiem kilku
funduszy zagranicznych, ani wystarczajcych zasobów ludzkich, by rozwija dziaalno i efektywnie ksztatowa umiejtno tworzenia wizi w spoeczestwie.
Mona te zauway narastanie obywatelskiej aktywnoci w organizacjach pozarzdowych na niektórych obszarach. Jest to przejaw zmian postaw Polaków. Oznacza to, e struktura spoeczna nie jest stabilna i na tyle otwarta, by awans spoeczny
by spraw aktywnoci ludzi. Powstanie infrastruktury spoeczestwa obywatelskiego
jest waniejsze na tych obszarach wiejskich, na których infrastruktura usug publicznych
kurczy si, a firmy prywatne przeywaj stagnacj. Wedug rejestru Regon w grudniu
2010 r. istniao w Polsce 92,0 tys. organizacji pozarzdowych, okrelanych jako infrastruktura spoeczestwa obywatelskiego. Rozmieszczenie tych organizacji jest nierównomierne. Zwizane s one gównie z miastami na które przypada 51,4% ich ogólnej
liczby, natomiast w gminach miejsko-wiejskich jest 21,5%, a w wiejskich 27,2%.
W latach 2000-2010 stwierdzono znaczny rozwój organizacji pozarzdowych.
Ogólna ich liczba wzrosa o prawie o 87%. Mimo tego niewielkiego oywienia,
w 2010 r. – 1,6 % gmin nie miao organizacji pozarzdowych (w 2000 r. takich gmin
byo 5,7%). Obserwacja rozwoju organizacji pozarzdowych w latach 2000-2010
skania do stwierdzenia, e rozpowszechniaj si one stopniowo, od gmin miejskich do
miejsko-wiejskich i wiejskich. W miastach ich udzia zmniejszy si o 17,1%, w miejsko-wiejskich o 0,8%, a w wiejskich wzrós o okoo 60%. Wynika to z wewntrznej
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dynamiki systemu lokalnego i zaistniaych problemów spoecznych. Jednak w rozkadzie lokalnym liczba organizacji na 10 tys. mieszkaców wykazuje znaczne zrónicowanie. Ich obecno oraz rozwój, szczególnie na obszarach wiejskich, nie wie si
z wielkoci gminy, mona zatem stwierdzi, e aktywno spoeczna w gminach
wiejskich jest w wikszym stopniu zdeterminowana czynnikiem spoecznym i kulturowym (istnienie silnej zbiorowoci lokalnej, z duym odsetkiem ludnoci zamieszkaej od urodzenia) ni czynnikami ekonomicznymi i dostpnoci przestrzenn. Due
zrónicowanie przestrzenne stopnia koncentracji organizacji pozarzdowych podkrela
wic jako lokalnych zasobów spoecznych. Tworz si wyra ne struktury przestrzenne. Na przykad na obszarach wiejskich w 2010 r. najwyszy wska nik nasycenia organizacjami pozarzdowymi wystpowa w woj. wielkopolskim, maopolskim
i lskim, a najmniejszy by w woj. lubelskim i witokrzyskim i pónocnej czci woj.
mazowieckiego (rys.1.). Nie ulega wtpliwoci, e na tak zrónicowany poziom rozwoju organizacji pozarzdowych miaa wpyw zrónicowana postawa wobec rodowiska spoecznego i trudnych problemów ekonomicznych. Inaczej mówic, trudna
sytuacja ekonomiczna samych gmin i spoecznoci nie jest barier rozwoju organizacji
pozarzdowych, a nawet dziaa mobilizujco na ludzi, którzy zaczynaj wspóprac
w celu stworzenia takiej organizacji.
W strukturze organizacyjnej organizacji pozarzdowych dominuj stowarzyszenia, ich udzia wynosi okoo 79%. Organizacje te rónicuje równie zakres dziaalno – najczciej prowadz dziaalno zwizan ze sportem, kultur lub podtrzymaniem tosamoci lokalnej. W ostatnich latach wzrasta liczba organizacji prowadzcych
dziaalno edukacyjno-wychowawcz. Prowadz one mae szkoy i mae przedszkola.
W bazie Rozwoju Wsi znajduje si 283 stowarzysze, z tego 80% prowadzi dziaalno edukacyjno-wychowawcz. Najbardziej aktywne w zakresie edukacji s stowarzyszenia z woj. opolskiego (27) i kujawsko-pomorskiego (21).
Analiza dokumentów dotyczcych krajowych strategii rozwoju obszarów wiejskich wykazuje, e organizacje pozarzdowe znajduj tam swoje miejsce, a take
w strukturach midzynarodowych, gdy coraz czciej zasady funkcjonowania lokalnych wspólnot wyznacza równie prawo wspólnotowe118. Nie chodzi tu tylko o tworzenie prawa okrelajcego moliwoci rozwoju poszczególnych wspólnot, ale o wyznaczenie celów rozwojowych oraz ich moliwoci finansowego wsparcia.
Próby „instytucjonalizacji” wspópracy polskich organizacji pozarzdowych ze
strukturami midzynarodowymi dotycz m.in. Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Partnership for Rural Europe – Partnerstwo na rzecz Wsi Europejskiej
(PREPARE). Uczestnictwo w tych strukturach daje moliwo wsparcia spoeczestwa obywatelskiego oraz promowania midzynarodowej wymiany dowiadcze
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
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Rys. 1. Liczba organizacji pozarzdowych na 10 tys. mieszkaców w gminach
w 2010 r.

Utworzenie Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich wie si z reform WPR, szczególnie z jej II filarem dotyczcym rozwoju obszarów wiejskich.
Zostaa ona powoana na podstawie rozporzdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW. Gównym celem dziaalnoci tej organizacji jest uatwienie wymiany i przekazywanie dowiadcze pomidzy
obszarami wiejskimi w caej Europie. Art. 68 tego rozporzdzenia mówi o obowizku
utworzenia Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (KSOW) przez kade pastwo czonkowskie; wczeniu do KSOW wszystkich organizacji struktur administracyjnych zaangaowanych w rozwój obszarów wiejskich; obligatoryjnych zadaniach
realizowanych w ramach KSOW i wspófinansowanych ze rodków EFRROW.
W Polsce na bazie prawa wspólnotowego zostay stworzone krajowe regulacje wyznaczajce ramy prawne funkcjonowania KSOW119, w których przedstawiono siedem
dziaa obligatoryjnych.
Polska sie opiera si na dwóch poziomach narodowych: Jednostka Centralna
(Sekretariat) – odpowiedzialna za koordynacj stworzenia i funkcjonowania KSOW
oraz 16 Jednostek Regionalnych Sieci w Urzdach Marszakowskich – koordynujcych kontakty pomidzy uczestnikami w danym regionie i midzy regionami. Taka
struktura organizacyjna Sieci umoliwia penienie roli integracyjnej dla wszystkich
partnerów dziaajcych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ukadzie regionalnym.
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Niestety brak jest dziaa terenowych Sekretariatów (np. powiatowych) – rozbudowanej struktury pionowej. Niewtpliwie funkcjonowanie KSOW w rozbudowanych
strukturach przyczynioby si do wzrostu aktywnoci spoecznoci wiejskiej, wzmocnienia wi i i wzrostu spoecznego zaufania, co niewtpliwie jest dugofalowym efektem dziaalnoci KSOW. Wskazuj równie na to cele dziaalnoci KSOW, takie jak:
 wspieranie wymiany dowiadcze oraz wiedzy fachowej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz midzynarodowym;
 aktywizacja podmiotów zaangaowanych lub potencjalnie mogcych zaangaowa
si w rozwój obszarów wiejskich;
 wzmocnienie potencjau administracji zaangaowanej w rozwój obszarów wiejskich;
 usprawnienie przepywu informacji na temat programów zwizanych z obszarami
wiejskimi;
 promocja poszukiwania rozwiza innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich;
 wsparcie MRiRW w zakresie analizy i oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich
w Polsce.120
Analizujc przedstawione cele dziaalnoci KSOW mona stwierdzi, e s one
kompatybilne z zadaniami realizowanymi w ramach PROW 2007-2013, szczególnie
z osi III i IV, oraz z dziaaniami realizowanymi w ramach priorytetu pitego i szóstego SRK. Dlatego w niektórych województwach – np. lubuskim, ódzkim, maopolskim
i wielkopolskim - Sekretariaty Regionalne KSOW znajduj si w strukturach komórek
organizacyjnych w Urzdu Marszakowskiego zajmujcego si PROW 2007-2013.
W regionalnych strukturach sieci dominuj partnerzy instytucjonalni zajmujcymi si rozwojem obszarów wiejskich: samorzdy terytorialne – gównie gminne,
ARiMR, ARR, ODR, izby rolnicze, organizacje branowe oraz organizacje pozarzdowe dziaajce na tym obszarze (np. fundacje, stowarzyszenia, przedstawiciele organizacji prawodawców, LGD). W poowie roku 2011 KSOW skupiaa 1 696 partnerów. W stosunku do 2009 r. liczba partnerów wzrosa o 36%, co wiadczy o duej
otwartoci KSOW. Z ogólnej liczby 629 samorzdów terytorialnych – samorzd gminy stanowi 569, niestety w tym tylko 134 gmin z obszarów wiejskich. Nastpn co do
liczebnoci grup byy stowarzyszenia, fundacje i LGD – 473. Stosunkowo ma grup
stanowi samorzdy gospodarcze – okoo 120 partnerów. Mimo e administracja samorzdowa jest wspóodpowiedzialna za realizacj osi 4 Leader i osi 3 dot. dywersyfikacji gospodarczej i poprawy jakoci ycia w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz za realizacj dziaa w ramach KSOW, to w tej organizacji stanowi tylko
37,1% ogólnej liczby partnerów. Najbardziej liczne byy grupy samorzdowe (powyej 50% ogólnej liczby partnerów) z woj. maopolskiego, podkarpackiego warmisko-mazurskiego i wielkopolskiego, najmniejsze poniej 20%) – woj. podlaskiego i pomorskiego. Wystpuj równie due rónice regionalne w zaangaowaniu organizacji
spoecznych KSOW. W przypadku woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego organi120
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zacje te stanowiy powyej 40% ogólnej liczby partnerów, natomiast poniej 20%
stanowiy w woj. wielkopolskim, lskim czy opolskim, przy redniej krajowej 27,9%.
Analiza rozmieszczenia partnerów tworzcych KSOW wskazuje, e najwysza
ich liczba w przeliczeniu na 10 tys. mieszkaców wystpuje w woj. opolskim 1 606,9
i witokrzyskim 1 005,5, podlaskim 713,3 i warmisko-mazurskim 700,7, najnisza
za w woj. mazowieckim 184,4, lskim 207,5 i dolnolskim 271,1, przy redniej
krajowej 444,7. Przeliczajc liczb partnerów w KSOW na 100 km2 powierzchni
mona stwierdzi, e najwyszy wska nik osigno woj. opolskie 1,79, witokrzyskie 1,09 i maopolskie 1,00, a najniszy woj. mazowieckie 0,26, zachodniopomorskie
0,27 i lubuskie 0,31, przy redniej krajowej 0,54. W tej klasyfikacji liderami s woj.
opolskie, witokrzyskie, a najmniejsze zaangaowanie w dziaalno KSOW jest
w woj. mazowieckim. Trzeba przy tym zauway, i zaangaowanie partnerów KSOW
przekada si na nieco wiksze sumy rodków pozyskiwanych w ramach programów
operacyjnych na rozwój obszarów wiejskich i PROW (o III), które przyczyniaj si do
rozwoju dziaalnoci pozarolniczej i poprawy jakoci kapitau ludzkiego i spoecznego.
Analizujc moliwoci KSOW w kontekcie rozwoju obszarów wiejskich mona stwierdzi, e zaangaowanie samorzdów i organizacji spoecznych w tych strukturach jest niewielkie, w stosunku do ich ogólnej liczby. Przeksztacenia na polskiej
wsi s obecnie tak dynamiczne i wielowtkowe, e nie mog by wprowadzane bez
udziau lokalnych organizacji. Midzy innymi dlatego te dwie grupy organizacji
(a szczególnie samorzdy gminne) powinny by zaangaowane w najwyszym stopniu.
Dlatego niezbdne jest w wikszym zakresie uruchomienie przez Sekretariat Regionalny
KSOW procesu angaowania instytucji lokalnych w dziaalno tej organizacji. Obecnie
istotn form zachcania podmiotów dziaajcych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
do wstpienia w KSOW jest uruchomiony w grudniu 2009 r. portal internetowy oraz
bezpatny Biuletyn KSOW wydawany od 2008 r. Informuj one o podejmowanych
inicjatywach przez KSOW oraz uatwiaj komunikowanie si midzy partnerami.
Ogólnie moemy stwierdzi, e KSOW w Polsce poprzez sieciowanie partnerów, czyli budowanie kapitau spoecznego ma liczne zadania w realizacji celów nakrelonych w ramach strategicznych wytycznych rozwoju obszarów wiejskich121,
które w pewnym stopniu zostay nakrelone przez Rad Unii Europejskiej. Dziaalno
KSOW powinna by wanym elementem instytucjonalizacji polskiej wsi. Jak wskazuj badania niedostatek kapitau spoecznego jest do czsto wskazywany jako wana
bariera rozwoju obszarów wiejskich.
Inn organizacj o charakterze sieciowym jest Forum Aktywizacji Obszarów
Wiejskich. Jest to pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji dziaajcych na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Od chwili powstania tj. 2002 r. jest czonkiem
i wspópracuje z midzynarodow sieci PREPARE, której celem jest reprezentowanie
interesów mieszkaców wsi i wiejskich organizacji w ksztatowaniu polityki rozwoju
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obszarów wiejskich. Jest to sposób na kreowanie i wzmocnienie spoeczestwa obywatelskiego na obszarach wiejskich.
W statucie Forum podkrelono, e celem tej organizacji jest:
 dziaalno na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkaców,
 wspieranie i upowszechnianie zrównowaonego rozwoju obszarów wiejskich,
 wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy,
 budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównowaonego rozwoju wsi oraz
aktywizowanie spoecznoci lokalnych na obszarach wiejskich.
Obecnie Forum skupia 81 organizacji, od okresu powstania liczba organizacji
zwikszya si o 69. Niestety nadal jest w nim zbyt mao organizacji lokalizacyjnie
zwizanych z obszarami wiejskimi. S to gównie stowarzyszenia i fundacje, rozmieszczone przede wszystkim w miastach na terenie caego kraju. Mona uzna, e
ich udzia jest raczej wizerunkowy, a niewielki efekt pozostaje na obszarach wiejskich.
Taka struktura organizacyjna nie pozwala na szybkie zwikszanie kapitau spoecznego i poszerzanie pola wspópracy na obszarach wiejskich. Ostatnio ze wzgldu na
zbieno celów funkcjonowania (aktywizacja spoecznoci) Forum podjo wspóprac z Centralnym Sekretariatem KSOW w zakresie wsparcia Lokalnych Grup Dziaania
i ich partnerów.
Oceniajc organizacje spoeczne dziaajce na rzecz kapitau spoecznego
w kontekcie SRK i zmian WPR na obszarach wiejskich mona stwierdzi, e ich
kondycja w zakresie budowania spoeczestwa obywatelskiego jest nie najlepsza.
Zastanawiajce jest to, e mimo wsparcia instytucjonalnego – ustawa o wolontariacie122 i finansowego m.in. rodkami unijnymi, a take uboenia czci obywateli nie
zwiksza si zaangaowanie spoecznoci lokalnej w strukturach organizacji spoecznych (rednio okoo 30 osób w organizacji). By moe podejmowanie przedsiwzi
z tego zakresu i ich rola w rozwizywaniu problemów spoecznych jest niedocenione.
Organizacje te wspópracuj przede wszystkim z samorzdami terytorialnymi, sektorem prywatnym i mediami, natomiast ich kontakty z administracj pastwow s
ograniczone. Tym samym organizacje te nie s traktowane przez wadze publiczne
jako równoprawny partner w reformowaniu sfery spoecznej, co zniechca wiele osób
do dziaania. W interesie wzmacniania wizi spoecznej na obszarach wiejskich powinno si dy do zwikszenia pozycji organizacji spoecznych w systemie politycznym. A tworzone partnerstwa publiczno-prywatne powinny sta si podstaw nowoczesnych strategii aktywizacyjnych i nowych zasad zarzdzania administracj publiczn. Pozwoli to na zaspokojenie zrónicowanych potrzeb lokalnych i wzmocnienie
potencjau spoecznoci lokalnych. W efekcie cel jaki zakada SRK i zmiany WPR
w zakresie kapitau spoecznego z czasem zostanie osignity i wiele problemów jednostek i spoecznoci lokalnych moe by rozwizanych przy mniejszych nakadach
(koszty transakcyjne).
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Ustawa o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U.
Nr 96, poz. 873), nowelizacja Dz.U. z dnia 25 lutego 2010 Nr 28, poz. 146.
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3.4. Ocena instytucji dziaajcych na rzecz kapitau ludzkiego w kontekcie
SRK i zmian Wspólnej Polityki Rolnej
Wiedza, kondycja fizyczna i psychiczna czowieka jest podstawowym czynnikiem poprawy jakoci kapitau ludzkiego. Te cechy czowieka umoliwiaj szybkie
dostosowanie si do wymaga stawianych na rynku pracy. Problem w tym, e znaczna
cz spoecznoci obszarów wiejskich nie moe sprosta tym wymaganiom, gównie
z powodu sabej dostpnoci do instytucji wiadczcych usugi spoeczne.
Warto kapitau ludzkiego ksztatuje si przede wszystkim lokalnie. Wadze
pastwowe i samorzdowe musz by wiadome tego, e poprawa jakoci kapitau
ludzkiego wymaga wielkiej koncentracji dziaa w dziedzinie polityki spoecznej oraz
utrzymania i powoywania instytucji, których dziaalno pozwalaaby pokona niedorozwój cywilizacyjny i ksztatowa odpowiednie nawyki i postawy ludzi. Niestety
w dotychczasowej polityce spoecznej dominuje interwencjonizm utrwalajcy obecny
stan i zrónicowanie poziomu rozwoju infrastruktury spoecznej poszczególnych obszarów, zbyt mao mówi si te o nowych potrzebach w tej dziedzinie, np. ksztacenie
przez cale ycie. To opó nia dostosowanie niektórych obszarów do gospodarki rynkowej i integracji z UE i gospodark wiatow.
Mimo e usugi z zakresu infrastruktury spoecznej moe wiadczy sektor publiczny, prywatny, pozarzdowy i mieszany (publiczno-prywatny, publiczno-pozarzdowy), nadal najwiksze znaczenie w ich rozwoju odgrywa sektor publiczny.
Samorzdy terytorialne pozostaj podstawowymi podmiotami wasnoci infrastruktury
spoecznej123 i staraj si w miar moliwoci finansowych stworzy korzystne warunki w tym zakresie. Potwierdzeniem tego s utrzymywane na tym samym poziomie
od lat wydatki biece (okoo 80% wydatków ogóem), które w gównej mierze przeznaczane s na zaspokojenie potrzeb spoecznych. Alokacja rodków na wydatki biece odbywa si w trybie administracyjnym, a nie poprzez rynek.
Czynnikiem rónicujcym w coraz wikszym stopniu przestrzenne warunki korzystania z usug infrastruktury spoecznej jest sytuacja dochodowa samorzdów
gminnych, a szczególnie wielko dochodów wasnych124. Dysproporcje w poziomie
dochodów s w duym stopniu wynikiem sytuacji gospodarczej w gminie oraz niestabilnoci systemu finansów lokalnych. Pozytywnym zjawiskiem jest zmniejszanie si
udziau gmin z poziomem dochodu wasnego poniej redniej dla badanych obszarów.
W 2010 r. w 64,7% gmin udzia dochodu wasnego by niszy od redniej na obszarach wiejskich, tj. 47,5%; w 2007 r. takich gmin byo 65,7% – przy redniej 35,6%;
2004 r. – 66,1%, przy redniej 38,4%.
123

W myl ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorzdzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95
z pó niejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. Nr 91,
poz. 576 z pó niejszymi zmianami). Ustawy te okrelaj zadania z zakresu zaspokojenia
podstawowych potrzeb wspólnoty na okrelonych szczeblach administracji.
124
Dochody wasne, tj. dochody ze róde oddanych w caoci lub czci do dyspozycji gmin na
podstawie okrelonych regulacji prawnych i gmina ma najwikszy wpyw na ich wielko.
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Zrónicowane moliwoci finansowania usug spoecznych przez gminy wpywaj na ich dostpno lokaln. Znaczna cz placówek zaspokaja podstawowe potrzeby z zakresu usug spoecznych ludnoci zamieszkaej na okrelonym obszarze,
z racji ich punktowego charakteru. Usugi te w wietle prawa mog by finansowane
z budetu gminy, poniewa zaspokajaj potrzeby wspólnoty. W zwizku z tym ich
rozmieszczenie powinno by proporcjonalne do liczby mieszkaców (tzw. dostpno
spoeczna) i powierzchni (tzw. dostpno przestrzenna). Zbyt rozdrobniona sie
osadnicza (rednia liczba mieszkaców we wsi wynosi okoo 300 osób) staje si wielkim utrudnieniem w dostpie do tych usug wiadczonych przez istniejce i przysze
urzdzenia infrastrukturalne. Poprawa jakoci czynnika ludzkiego jest moliwa przy
odpowiedniej sieci placówek przedszkolnych, szkó, placówek opieki zdrowotnej,
kulturalnych oraz odpowiedniego poziomu wyksztaconej kadry w tych placówkach.
To daje podstaw  do stwierdzenia, e powinno si stwarza warunki do ksztacenia
w celu wszechstronnego rozwoju osobowoci na kadym etapie ycia czowieka, tak
by móg on funkcjonowa w stale zmieniajcej si rzeczywistoci.
W zwizku z tym zasadnicze pytanie brzmi: czy istniejca sie tych placówek
jest dostosowana do potrzeb spoecznoci lokalnej? W latach 2004-2010 liczba niektórych placówek z tego zakresu zmniejszya si, powodujc wzrost nierównoci
w dostpie do nich. Skutkiem jest marginalizacja pewnych grup spoecznych, zwaszcza osób mieszkajcych na wsi i w maych miasteczkach.
- placówki z zakresu edukacji i wychowania
W latach 2004-2010 na obszarach wiejskich daje si zauway i pozytywne
i negatywne zmiany w zakresie rozmieszczenia placówek, które wiadcz usugi edukacyjne, jak:
 liczba przedszkoli wzrosa o 12,3% (gównie dotyczyo to okresu 2007-2010),
wzrós take wska nik udziau dzieci w wieku przedszkolnym w ogólnej grupie
wiekowej 3-5 lat. W 2010 r. wska nik ten wyniós w przypadku gmin miejsko-wiejskich 49,2%, wiejskich 40,6%. Zmiany w tym zakresie spowodowane byy
gównie wzrostem urodze od kilku lat, jak równie objciem obowizkowym
wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci 5-letnich. Mimo tego oywienia,
w 2010 r. w okoo 28% gmin wiejskich i okoo 2% gmin miejsko-wiejskich nie
miao przedszkoli, nadal wystpuj znacznie niszy wska nik dostpnoci spoecznej (o 40%) na obszarach wiejskich ni w miastach, co niewtpliwie zmniejsza
szans dzieci pochodzcych z obszarów wiejskich ju na starcie edukacyjnym. Polska pod wzgldem objcia opiek przedszkoln dzieci w wieku 3-5 lat znajduje si
na jednym z ostatnich miejsc w UE, rednio w UE w 2009 r. – 84% dzieci byo objtych wychowaniem przedszkolnym.
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Rys. 2. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat w przedszkolach w 2010 r.

Rozwój edukacji przedszkolnej zosta wpisany jako wany element w Strategii Lizboskiej, która wyznacza najwaniejsze dziaania spoeczne w krajach UE
na najblisze lata. Trzeba podkreli, e znacznie wyszym poziomem wska nika
dzieci korzystajcych z usug przedszkoli cechoway si gminy w poudniowo-zachodniej Polsce, gminy wokó duych miast oraz gminy o wikszej liczbie
mieszkaców. Mona przypuszcza, e wzrastajca liczba maych orodków
przedszkolnych powstajcych w ramach programu pilotaowego Alternatywne
Formy Edukacji Przedszkolnej finansowanych z Europejskiego Funduszu Spoecznego125 a prowadzonych m.in. przez Fundacj Rozwoju Dzieci i Federacj Inicjatyw Obywatelskich przyczyni si do poprawy sytuacji w tym zakresie na obszarach
wiejskich. Obecnie w skali kraju dziaa ponad 800 placówek alternatywnych form
edukacji przedszkolnych, w których znalazo miejsce ponad 10,5 tys. dzieci w wieku 3-5 lat. Powstanie takich form edukacji przedszkolnej moe nie tylko przyczyni si do wyrównywania szans i zwikszania moliwoci osigania sukcesu edukacyjnego, ale wywoa wiele zmian spoecznych (integracja spoecznoci lokalnej, zahamowanie migracji), ekonomicznych (miejsca pracy), krajobrazowych
(utrzymanie istniejcych zabudowa) itp. We wrzeniu 2007 r. po raz pierwszy
125

W 2005 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogosio konkurs na „Alternatywne formy edukacji
przedszkolnej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet
2, Dziaanie 2.1.
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„Inne formy wychowania przedszkolnego” zostay wprowadzone do ustaw owiatowych126, potwierdzone rozporzdzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10
stycznia 2008 r. i 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
dziaania. Akty te pozwoliy na tworzenie obok istniejcych w systemie przedszkoli, take punktów przedszkolnych i zespoów wychowania przedszkolnego, a tym
samym upowszechniania dostpu do edukacji przedszkolnej i popraw jakoci tej
edukacji. Nowelizacja ustawy o systemie owiaty ustanowia znaczc pomoc finansow ze strony pastwa i rodków unijnych127 dla beneficjentów projektu,
szczególnie na obszarach wiejskich;
 zmniejszya si liczba szkó podstawowych na obszarach wiejskich o okoo 7,5%,
przy czym w gminach wiejskich wska nik ten by nieznacznie wyszy i wyniós
okoo 8%, natomiast w miastach liczba szkó utrzymaa si na tym samym poziomie. Zmniejszenie liczby tych placówek wynika w duym stopniu z malejcej liczby
dzieci w tej grupie wiekowej (7-12 lat). Dowodem tego jest znacznie wikszy spadek
liczby uczniów i absolwentów oraz zmniejszanie liczby uczniów szkoach na obszarach wiejskich. Na przykad liczba uczniów i absolwentów zmniejszya si w latach
2004-2010 o okoo 23% (podobne zmiany nastpiy w miastach). W przypadku liczby
uczniów znacznie wyszy spadek nastpi w latach 2004-2007 ni w 2007-2010, natomiast wród absolwentów odwrotnie, wiksze zmiany nastpiy w okresie 2007-2010. Liczba uczniów w szkole podstawowej zmniejszya si o okoo 15%;
 liczba szkó gimnazjalnych na obszarach wiejskich w tym okresie zwikszya si
o okoo 7%, przy czym w miastach ponad 9%. Znacznie wyszy wzrost nastpi
w latach 2004-2007 ni 2007-2010. Podobnie jak w przypadku szkó podstawowych zmniejsza si liczba uczniów, absolwentów i liczba uczniów w szkole.
W szkoach gimnazjalnych jest mniejsza przecitna liczba uczniów (okoo 80) ni
w szkoach podstawowych (okoo 90).W kilku gminach wiejskich nie ma w ogóle
szkó gimnazjalnych. Obecnie z przyczyn demograficznych i ekonomicznych nastpuje równie likwidacja tych placówek, co w wielu przypadkach jest decyzj
suszn.
Z uwagi na zbyt rozproszon i rozdrobnion sie osadnicz na obszarach wiejskich dostpno spoeczna (liczba szkó na 10 tys. mieszkaców w danej grupie wiekowej) i przestrzenna (liczba szkó na 100 km2) jest znacznie gorsza ni w miastach
i pozostaje w pewnej zalenoci od wielkoci gminy wzgldem liczby mieszkaców
oraz usytuowania jej na obszarze Polski. Znacznie lepsz dostpno przestrzenn do
szkó podstawowych miay gminy o wikszej liczbie mieszkaców, np. w grupie gmin
miejsko-wiejskich do 5 tys. mieszkaców wska nik ten wyniós 0,9, a w grupie powyej 30 tys. mieszkaców 3,8 szkoy; w grupie gmin wiejskich do 2,5 tys. mieszkaców
– 3,2, a w grupie gmin powyej 15 tys. mieszkaców – 4,0 szkoy.
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Ustawa z dnia 7 wrzenia 2007 r. o systemie owiaty (Dz.U. Nr 181, poz. 1292), nastpnie z dnia
5 sierpnia 2010 r. ustawa o zmianie ustawy o systemie owiaty (Dz.U. Nr 149, poz. 991).
127
Program Operacyjny 2007-2013 „Kapita Ludzki”, dziaania bezporednio zwizane z edukacj
znalazy si w priorytecie IX „Rozwój wyksztacenia i kompetencji w regionie”.
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Znacznie gorsze wska niki dostpnoci przestrzennej miay gminy liczce
mniej mieszkaców pooone w pónocno-wschodniej i pónocno-zachodniej czci
kraju. Odwrotnie jest ze wska nikami dostpnoci spoecznej, gorsze wska niki miay
gminy o wikszej liczbie mieszkaców, usytuowane w poudniowo-zachodniej i poudniowo-wschodniej czci kraju.
Sposobem na pogarszajc si dostpno do placówek szkolnych na obszarach
wiejskich moe by zmiana modelu organizacyjnego i finansowego tych placówek,
polegajca na uwzgldnianiu lokalnej sytuacji spoecznej i ekonomicznej tych obszarów. Utrzymanie dotychczasowej formy finansowania placówek szkolnych moe by
wielk barier poprawy jakoci czynnika ludzkiego. Wielk nadziej na zahamowanie
likwidacji szkó stwarza projekt innowacyjny „Monitorowanie procesu przekazywania
szkó i przedszkoli zagroonych likwidacj organizacjom pozarzdowym” realizowanym przez Federacje Inicjatyw Owiatowych i Zarzd Gmin Wiejskich, a finansowany
ze rodków unijnych w ramach programu operacyjnego Kapita ludzki i budetu pastwa. Ma on umoliwi zaplanowany rozwój lub kontrolowane zwijanie szkó w sytuacji kryzysu demograficznego i ekonomicznego128. W projekcie tym szkoa jest postrzegana nie tylko jako placówka edukacyjna, ale jako wszechstronny orodek kultury, a przeduenie funkcjonowania placówki edukacyjnej moe przyjmowa róne
formy organizacyjne np. „Centrum Aktywnoci Wiejskiej”.
- placówki upowszechniania kultury
Rozwój spoeczestwa nie jest moliwy bez upowszechniania placówek kultury. Usugi tych placówek bez wzgldu na to, czy s oferowane globalnie czy te lokalnie maj duy wpyw na podniesienie poziomu edukacji, tak wanego dla tworzenia
i rozwoju aktywnoci wspólnot lokalnych. Tak jak wskazano w Narodowej Strategii
Rozwoju Kultury na lata 2004-2013129placówki kultury:
 organizuj edukacj pozaszkoln dzieci i modziey,
 prowadz dziaalno promocyjn gminy,
 poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez
placówki kultury nastpuje rozwój aktywnoci spoecznoci lokalnej.
Ustawa o samorzdzie gminnym130 okrela katalog zada, za które gmina odpowiada. Wród nich jest równie kultura. Uszczegóowienie tych zada zawiera
ustawa o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej131, w której napisano,
e dziaalno kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
Organizator kultury, tworzc instytucj kultury, wyposaa j w niezbdne przedmioty,
które z chwil wpisania do rejestru staj si mieniem nowego podmiotu. Niestety nowa Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej oraz Ustawa
128

Szerzej na ten temat Maa szkoa zmienia owiat, Wspólnota nr 4/1062, 28.01.2012 r.
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa.
130
Ustawa z dnia 8.03.1990, Dz.U.1990 nr 16 poz. 95 z pó . zmianami.
131
Ustawa z dnia 25.10.1991 , Dz.U. 1991 nr 144 poz. 493 z pó . zmianami.
129
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o systemie owiaty132 nie zbyt jasno precyzuje stan prawny podmiotów prowadzcych
dziaalno kulturaln, m.in. wykluczajc j jako dziaalno gospodarcz. Dlatego
w praktyce podmioty prywatne czy spoeczne nie s zainteresowane prowadzeniem
dziaalnoci kulturalnej. Obecny model finansowania kultury nie sprzyja rozbudowie
istniejcych struktur organizacyjnych, nie stymuluje efektywnoci i kreatywnoci
i tym samym ogranicza dziaalno tych instytucji
Mniej wicej 70% wydatków na kultur ponosz samorzdy gminne. W ich budetach stanowi to rednio okoo 3% w przypadku gmin wiejskich, a 4% w gminach
miejsko-wiejskich, jednak w poszczególnych gminach ten wska nik jest zrónicowany
i waha si od 1% do 10%, w zalenoci od stopnia rozwoju gospodarki i liczby mieszkaców gminy. Najwiksz cz wydatków przeznacza si na dziaalno bibliotek,
pochaniaj one okoo 35% ogólnej sumy wydatkowanej na kultur, w dalszej kolejnoci na orodki kultury i domy kultury okoo 33%, pozostae na muzea, izby pamici,
pomniki pamici, wietlice i kluby itp. Pocieszajce jest, e najwikszy udzia wydatków na biblioteki osigny gminy wiejskie, wska nik ten zmniejsza si wraz ze
wzrostem liczby mieszkaców gmin. Na przykad w gminach wiejskich o najmniejszej
liczbie ludnoci (do 2,5 tys.) udzia wydatków na biblioteki w ogólnych wydatkach na
kultur w 2010 r. wyniós okoo 50%, a w gminach o najwikszej liczbie mieszkaców
(powyej 15 tys.) – okoo 36%. Gminy z wiksz liczb ludnoci wicej rodków
przeznaczay na orodki kultury i domy kultury.
Zrónicowana struktura wydatków na poszczególne rodzaje placówek kultury
wiadczy równie o ich roli w upowszechnianiu kultury w poszczególnych jednostkach przestrzennych. Jak wykazay badania, placówki biblioteczne s nadal najbardziej dostpn i wan placówk kulturaln. Wynika to z pozycji ksiki jako tradycyjnej formy upowszechniania treci, przekazu informacji, ksztatowania pogldów
i postaw, a take braku rodków finansowych ludnoci na posiadanie prywatnych zbiorów. Potwierdza to niewielki spadek liczby bibliotek na obszarach wiejskich – okoo 4%
w latach 2004-2010, nieco wikszy by spadek liczby punktów bibliotecznych – o okoo
10%, a take niewielki wzrost ksigozbioru o 7% (szczególnie w latach 2004-2007).
Analizujc dostpno przestrzenn i spoeczn placówek bibliotecznych w poszczególnych typach gmin wzgldem liczby mieszkaców moemy stwierdzi, e rónice byy wiksze w przypadku dostpnoci przestrzennej ni spoecznej. Wskazuje to,
e istnieje wyra na skonno do ich utrzymania w wikszych orodkach osadniczych.
W roku 2010 w okoo 41% gmin wiejskich, 9,4% miejsko-wiejskich i 7,5%
miast nie byo instytucji dziaajcej w formie dom kultury czy orodek kultury. Naley doda, e na terenie tych placówek dziaaj róne kluby. Ograniczon dziaalno
peni równie wietlice, maj one niewielkie rodki finansowe i kadrowe Jest ich
obecnie ponad 1 000 na obszarach wiejskich.

132

Ustawa z dnia 17.06.2005 r.
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Rys. 3. Instytucje kulturalne na 10 tys. mieszkaców w gminie w 2010 r.

Najlepsza sytuacja jeli chodzi o dostpno spoeczn podstawowych instytucji kultury jest w gminach woj. opolskiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego,
dostpno przestrzenna – w gminach maopolskiego i witokrzyskiego. Nie ulega
wtpliwoci, e przerzucenie gównej odpowiedzialnoci za upowszechnienie kultury
na samorzdy gminne133 powoduje trudn sytuacj jeli chodzi o stan tych placówek,
jaki dysponuje gmina. Ta infrastruktura jest nie dofinansowana, brakuje im rodków
na zatrudnienie odpowiedniej kadry merytorycznej. Dominujca rola samorzdów
w organizacji instytucji kultury prowadzi do ograniczania ich autonomii organizacyjnej i programowej, a take dokonywania wyborów najefektywniejszych sposobów
wykorzystania rodków publicznych na realizacj zada, m.in. podniesienie jakoci
kapitau ludzkiego i spoecznego.
Realizacja w szerszym zakresie zada upowszechniania kultury na obszarach
wiejskich, które mogyby w wikszym stopniu wpywa na podniesienie jakoci kapitau ludzkiego jest moliwa poprzez stworzenie odpowiednich warunków (prawnych,
organizacyjnych i finansowych) funkcjonowania dla innych podmiotów. Tym bardziej, e instytucje kulturalne mog uzyska wsparcie finansowe ze rodków unijnych
w ramach programów operacyjnych.

133

W roku 2010 udzia wydatków na kultur i sztuk w wydatkach biecych gmin stanowi 5,3%.
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- placówki z zakresu ochrony zdrowia
Placówki z zakresu ochrony zdrowia peni równie wan rol znaczenie
w poprawie jakoci czynnika ludzkiego. Obecna sytuacja demograficzna, rodzinna
oraz warunki pracy i ycia wpywaj niekorzystnie na stan zdrowia spoeczestwa.
Stany chorobowe wywoane biologicznie czy te poczucie dyskomfortu uniemoliwiaj czowiekowi bycia aktywnym na wielu polach. Jest oczywiste, e istotna poprawa
stanu zdrowia spoeczestwa moe by osignita jedynie przy prawidowo rozbudowanym
systemie ochrony zdrowia, pozwalajcym na leczenie i zapobieganie chorobom (tj. edukacji
w zakresie zdrowia, ekologii, jakoci produkowanej ywnoci) oraz odpowiednio rozwinitej wiadomoci zdrowotnej spoeczestwa. Rola poszczególnych podmiotów dziaajcych
w tej dziedzinie, ich liczba, rodzaj i zakres dziaania zmieniaj si wraz z rozwojem spoeczestwa i powstaniem indywidualnych i zbiorowych zagroe zdrowia, spowodowanych
przez otaczajce rodowisko. Tymczasem dostpno placówek ochrony zdrowia (ZOZ)
jest róna na poszczególnych obszarach134. Na przykad wska nik dostpnoci spoecznej
(liczba placówek na 10 tys. mieszkaców) waha si w 2010 od 0,6 placówki w gminie
wiejskiej Siedlce do 19,5 w gminie Rewal, przy redniej w tych gminach 3,5, natomiast
wska nik dostpnoci przestrzennej (liczba placówek na 100 km2) w tego typu gminach
waha si od 0,2 w gminie Wacz do 30,4 w gminie Andrespol, przy redniej 2,4. Podobne
zrónicowania byy w przypadku gmin miejsko-wiejskich.
Analizujc te wska niki w skali lokalnej naley stwierdzi, e zarówno dostpno
spoeczna, jak i przestrzenna bya lepsza w gminach woj. lskiego i wielkopolskiego,
a znacznie gorsza w gminach woj. kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.
Powstaje obawa, e z przyczyn ekonomicznych (niskie dochody, bezrobocie,
wzrost cen niektórych usug) nie bd powstawa nowe placówki ochrony zdrowia,
szczególnie w sektorze prywatnym. Na obszarach wiejskich nie dziaaj placówki
upowszechniajce idee zdrowia, propagujce zdrowy styl ycia i ywienia, placówki
opiekuczo-lecznicze, domy opieki spoecznej itp. Ju teraz mona dostrzec niszy
poziom zdrowia ludnoci wiejskiej ni miejskiej. Syntetycznym tego wska nikiem jest
przede wszystkim liczba zgonów na 100 tys. ludnoci. Wska nik ten by w 2010 r.
rednio o okoo 2,7% wyszy na obszarach wiejskich ni w miastach. Niszy poziom
ycia, podwyszona umieralno w pewnych grupach wieku i pogarszajca si zdrowotno na obszarach wiejskich stawia przed samorzdami gmin nowe wyzwania.
Tymczasem wydatki na ochron zdrowia i opiek zdrowotn ksztatuj si w gminach
wiejskich od 0,5% do 2,3%, a w gminach miejsko-wiejskich od okoo 1% do 4,1%.
Dlatego wanym problemem staje si zmiana zasad podziau rodków finansowych
przeznaczonych na funkcjonowanie i rozwój placówek ochrony zdrowia, zgodnie
z potrzebami spoecznoci oraz wypracowanie rónych form wspierania innych podmiotów dziaajcych w ochronie zdrowia. Wpynie to na zmniejszenie rónic w dostpie i jakoci usug wiadczonych przez te placówki.
134

W 62 badanych gminach brak byo placówek ochrony zdrowia (ZOZ).
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Rys. 4. Instytucje ochrony zdrowia na 10 tys. mieszkaców w 2010 r.

Analiza instytucjonalna moliwoci poprawy kapitau spoecznego i kapitau
ludzkiego pozwolia wskaza rozmaite bariery jakie napotyka samorzd gminy, a take na ksztatowanie si nowych wzorców instytucjonalnych. Wynika to midzy innymi z wielkoci i wieloci zada, jakie przychodzi realizowa samorzdom, gównie
gminnym. W tej sytuacji podstawowym problemem w rozwoju systemu instytucjonalnego w zakresie wiadczenia usug spoecznych jest brak wspópracy pomidzy sektorem publicznym i spoecznym oraz niewielki udzia sektora prywatnego. Sabo rozwinite organizacje pozarzdowe nie stanowi konkurencji dla mao elastycznego sektora publicznego dziaajcego w zakresie usug spoecznych.

3.5. Samorzd gminny w rozwoju przedsibiorczoci
Jak podkrelono w Strategii Rozwoju Kraju, przypieszenie i rozwój maej
i redniej przedsibiorczoci na obszarach wiejskich bdzie moliwe dziki realizacji
projektów poprawiajcych i rozwijajcych infrastruktur techniczn niezbdn do
prowadzenia dziaalnoci gospodarczej”135. Przyjmuje si, e o inwestycjach w gminie
decyduj dwa podstawowe czynniki: skonno i zdolno gmin do inwestycji. Skonno do inwestycji jest okrelana przez motywacje wadz samorzdowych. Istotnym
czynnikiem motywujcym wadze lokalne jest zaspokajanie potrzeb mieszkaców
135

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, s. 68.
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poprzez podejmowanie przedsiwzi infrastrukturalnych. Obecny i potencjalny zakres podejmowania przedsiwzi infrastrukturalnych jest warunkowany moliwociami (zdolnociami) wadz samorzdowych w zakresie rodków finansowych, rzeczowych, kadrowych i technologicznych. Problem finansowania tych przedsiwzi jest
jedn z gównych barier ich rozwoju. W wikszoci gmin brakuje wasnych rodków,
które umoliwiyby podjcie dziaalnoci a uzyskanie ich ze róde zewntrznych,
zwaszcza z kredytów i dofinansowania ze rodków unijnych jest utrudnione z uwagi na
niespenienie wymaga stawianych przy ubieganiu si o te rodki. Równie wiedza
o innych ni bankowe moliwociach pozyskania rodków, takich jak udziay kapitaowe, udzielenie porcze i gwarancji, poyczki czy subwencje jest niedostateczna136.
Z tego wynika, e moliwoci inwestycyjne gmin s z jednej strony ograniczone przez potencja dochodowy, a z drugiej strony istotny wpyw na ich wielko maj
wydatki biece. Polityka inwestycyjna gmin powinna stwarza warunki poprawy
gospodarowania i poprawy jakoci ycia poprzez rozwój podstawowych elementów
infrastruktury technicznej. Realizacja inwestycji infrastruktury staje si wic obiektywn koniecznoci, a zaniechanie tych dziaa spowoduje nasilenie procesów migracyjnych do obszarów w których wystpuj lepsze warunki ycia.
Do oceny zdolnoci gmin do realizacji inwestycji infrastrukturalnych wykorzystano wska nik potencjau inwestycyjnego137.
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WIP – wska nik potencjau inwestycyjnego rozwoju jednostki samorzdu terytorialnego dla okresu n lat
DBt – dochody budetu ogóem w roku t
WBt – wydatki biece budetu w roku t
Wedug tej miary potencja inwestycyjny mona przedstawi w ujciu rocznym,
wieloletnim a take przedstawi jego prognozy. Relacja ta okrela moliwoci finansowania nakadów zwizanych z rozwojem gminy opartych na moliwociach uzyskania nadwyki wolnych rodków finansowych. Im wska nik ten jest wyszy tym korzystniejsza sytuacja pod wzgldem moliwoci finansowania. Syntetyczny wska nik
w latach 2004-2010 wyniós w gminach wiejskich 17,7%, w miejsko-wiejskich 16,6%
136

O czym napisano w ostatnim pkt. opracowania.
M.Dylewski, Wpyw spowolnienia gospodarczego na zdolno inwestycyjn jednostek samorzdu
terytorialnego, [w:] Finanse publiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu,
nr 112, Wrocaw 2010, s. 112.
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i w miastach 17,3%. Analizujc potencja inwestycyjny w poszczególnych typach
gmin moemy stwierdzi, e wzrós on we wszystkich typach gmin w latach 20042005 i 2006-2008, natomiast od 2008 uleg zmniejszeniu. Zmiany wizay si z spowolnieniem gospodarczym w Polsce zwizanym z ogólnowiatowym kryzysem finansowo-gospodarczym, a take zmianami w zakresie podatków.
Tab. 1. Potencja inwestycyjny samorzdów gminnych (%)
Liczba
mieszkaców

2004

2005

Potencja inwestycyjny
2006
2007
2008
2009

Gminy
miejsko-wiejskie
14,5
16,4
15,7
17,3
<5
12,9
15,7
16,8
17,5
5 – 7,5
13,9
18,4
15,4
15,6
7,5 – 15
14,6
16,2
14,9
16,6
15 – 30
14,6
15,6
16,5
18,2
> 30
16,7
17,1
17,4
21,7
Gminy
wiejskie
17,3
18,1
16,5
17,7
< 2,5
14,1
13,6
14,4
13,8
2,5 – 5
16,5
17,4
15,4
15,8
5 – 10
17,4
18,1
16,3
18,0
10 – 15
18,7
19,8
18,9
20,8
> 15
21,2
21,5
22,8
24,2
Gminy
miejskie*
14,1
15,6
17,5
20,7
< 10
14,5
16,0
17,8
21,0
10 – 20
13,4
14,7
15,0
17,1
20 – 50
15,1
16,7
19,4
22,2
50 – 100
13,0
13,8
16,5
20,4
> 100
13,4
16,2
18,1
23,3
Polska
16,3
17,4
16,4
18,0
* gminy miejskie cznie z miastami na prawach powiatu
ródo: Bank Danych Regionalnych – obliczenia wasne.

2010

2004-2010

17,6
17,1
16,5
17,0
18,3
20,6

15,8
17,3
16,5
16,1
14,7
15,7

15,7
17,0
16,1
15,9
14,7
15,5

16,6
18,0
16,7
16,3
16,4
18,0

18,2
16,0
17,1
17,9
20,7
24,2

17,1
16,2
16,2
17,2
18,3
21,0

16,5
15,5
15,4
16,6
17,6
20,6

17,7
15,8
16,7
17,7
19,6
22,5

19,5
18,7
18,0
20,8
19,3
20,1
18,2

14,0
11,8
13,8
15,1
13,4
14,7
16,4

16,3
18,4
15,0
17,1
14,7
15,5
16,2

17,3
18,1
15,7
18,4
16,3
17,7
17,4

W dalszej kolejnoci podjto analiz efektywnoci wykorzystania potencjau
inwestycyjnego gmin w rozwoju infrastruktury technicznej w gminach. Wykorzystano
w tym celu dwa syntetyczne wska niki: miernik rozwoju infrastruktury technicznej138
w latach 2004-2010 i poziom wska nika potencjau inwestycyjnego gmin w latach
2004-2010. Z uwagi na to, e w analizie wykorzystano pojedynczy efekt (poziom
rozwoju infrastruktury) i pojedynczy nakad (potencja inwestycyjny), zostaa zasto-

138

Do okrelenia poziomu rozwoju infrastruktury wykorzystano: dugo sieci wodocigowej na
100 km2, dugo sieci kanalizacyjnej na 100 km2, dugo sieci gazowej na 100 km2, dugo sieci
drogowej na 100 km, w roku 2004 i 2010, a do obliczenia syntetycznego wska nika poziomu rozwoju
infrastruktury „miar rozwoju” Z. Hellwiga.
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sowana alternatywna metoda pomiaru efektywnoci139. Ustalono ranking badanych
gmin posugujc si kryterium malejcych wartoci mierników syntetycznych (bardzo
wysoki, wysoki, przecitny i niski). Granice przedziaów wyznaczono na podstawie
dwóch parametrów tych mierników syntetycznych, tj. redniej arytmetycznej i odchylenia standardowego.
Rys. 5. Poziom rozwoju infrastruktury w samorzdach gminnych w 2010 r.

Wyodrbniono nastpujce grupy gmin ( z oznacza redni arytmetyczn
a V z odchylenie standardowe wspóczynnika dynamiki rozwoju infrastruktury w populacji)140:
- grupa 1 (bardzo wysoka dynamika rozwoju infrastruktury): zi t z  V z ,
- grupa 2 (wysoka dynamika rozwoju infrastruktury): z  V z ! z i t z ,
- grupa 3 (przecitna dynamika rozwoju infrastruktury): z ! zi t z  V z ,
- grupa 4 (niska dynamika rozwoju infrastruktury): z  V z ! z i .

139

Por. A. Zimny, Uwarunkowania efektywnoci inwestycji gminnych w sferze infrastruktury
technicznej, wyd. Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Koninie, Konin 2008.
140
Ibidem.

83

Na analogicznej zasadzie przeprowadzono grupowanie gmin wg wielkoci nakadu, tj. wyliczonego wska nika potencjau inwestycyjnego. Ustalono nastpujce
grupy gmin ( w i V w definiowane jak powyej):
- grupa A (bardzo wysoki wska nik potencjau inwestycyjnego): wi t w  V w ,
- grupa B (wysoki wska nik potencjau inwestycyjnego): w  V w ! wi t w ,
- grupa C (przecitny wska nik potencjau inwestycyjnego): w ! wi t w  V w ,
- grupa D (niski wska nik potencjau inwestycyjnego): w  V w ! wi .
Tab. 2 Macierz nakady-efekty
Potencja inwestycyjny
(wi) – nakad

Dynamika wzrostu syntetycznego wska nika rozwoju infrastr. (zi) – efekt
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Razem
Grupa A
62
85
236
18
401
Grupa B
101
163
598
7
869
Grupa C
53
122
745
4
924
Grupa D
6
30
247
1
284
Razem
222
400
1 826
30
2 478
ródo: Banku Danych Regionalnych GUS – obliczenia wasne.

Na podstawie skonstruowanej macierzy zalenoci pomidzy nakadami na infrastruktur gmin i efektami inwestycyjnymi (por. tabela 2) w infrastruktur gmin
moliwe stao si okrelenie efektywnoci ogóu inwestycji w infrastruktur techniczn w gminach w Polsce. Obliczona macierz nakady-efekty podzielona zostaa na
cztery strefy (czci) oznaczone rónymi odcieniami szaroci, okrelajce jednorodne
grupy gmin o nastpujcych relacjach nakadów i efektów:
 Korzystna (KO) – w grupie tej znajduj si gminy, które osigny ponadprzecitny efekt w postaci wysokiej dynamiki wzrostu wska nika rozwoju technologicznego, dysponujc stosunkowo ograniczonym potencjaem inwestycyjnym (wska nik
potencjau inwestycyjnego poniej redniej krajowej) – nale do nich JST przypisane do komórek C1, C2, D2 i D1. Szczególnie korzystna relacja nakadów i efektów charakteryzuje te ostatni grup gmin, która osigna bardzo wysoki efekt inwestycyjny przy uyciu minimalnych nakadów. W grupie znalazo si cznie 211
podmiotów
 Niekorzystna (NK) – s to gminy, które nie wykorzystay caoci posiadanego
potencjau inwestycyjnego, osigajc niezadowalajc relacj poniesionych nakadów do uzyskanego efektu. W grupie tej znalazy si gminy, które przypisane zostay do komórek A3, A4, B3 i B4. Szczególnie niekorzystn relacj cechuje si
populacja 18 gmin z komórki pod adresem A4. czna liczebno caej grupy to
859 podmiotów
 Przecitna (PR_x) – s to gminy, które osigny proporcjonalnie wysoki efekt
przy wysokich nakadach (PR_W) – A1, A2, B1 i B2 bd niski efekt przy niskich
nakadach (PR_N) – C3, C4, D3 i D4, tj. nie byy w stanie wykorzysta „wartoci
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dodanej” wynikajcej z potencjau inwestycyjnego. Liczebnoci obu grup to odpowiednio 411 i 997.
W ujciu przestrzennym gminy o korzystnych relacjach potencjau inwestycyjnego i dynamiki rozwoju infrastruktury wystpuj w wikszej liczbie w woj. lubelskim, maopolskim, witokrzyskim, podczas gdy gminy o niekorzystnych relacjach
zgrupowane s w woj. mazowieckim, wielkopolskim i ódzkim. Mona stwierdzi, e
najwikszy wpyw na korzystne relacje miay wska niki dotyczce poziomu rozwoju
demograficznego i spoecznego w gminie. Potwierdza to rol czynnika ludzkiego
w rozwoju przestrzeni.
Rys. 6. Relacje przestrzenne midzy potencjaem inwestycyjnym a zmian rozwoju
infrastruktury

Analiza moliwoci inwestycyjnych wykazaa due zrónicowania, wynikajce
gównie z dostpnych dochodów publicznych, szczególnie dochodów wasnych. Dotyka to szczególnie samorzdy wiejskie, odbierajc im wany instrument rozwoju. Jeli
chodzi o potencja inwestycyjny, pozytywne trendy s w gównej mierze efektem
zdolnoci wypracowania nadwyek wolnych rodków i budowania trwaego potencjau inwestycyjnego. Na obszarach wiejskich ten potencja jest umacniany wyszym
udziaem wydatków inwestycyjnych w dochodach wasnych. Warto podkreli, e
samorzdy wiejskie bardziej efektywne wykorzystyway potencja inwestycyjny
w przypadku rozwoju infrastruktury ni miejskie.
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3.6. Instytucje finansowe wspierajce przedsibiorczo
Rozwój przedsibiorczoci wymaga obecnoci instytucji zdolnych do obsugi
zachodzcych procesów rozwojowych, które podejm dziaania zwizane z animowaniem i koordynowaniem tych procesów, doradztwem oraz wspóuczestnictwem
w finansowaniu przedsiwzi.
Sprawne funkcjonowanie gospodarki wymaga dobrze dziaajcego sektora
usug finansowych. Za porednictwem instytucji finansowych nastpuje przepyw
zasobów finansowych od podmiotów posiadajcych nadwyki finansowe do podmiotów zgaszajcych na nic zapotrzebowanie, w postaci kredytów i poyczek.
W polskim systemie finansowym najwikszy udzia w rynku maj banki. Najistotniejszym elementem systemu finansowania obszarów wiejskich jest sektor banków
spódzielczych.
Rozwój przedsibiorczoci na obszarach wiejskich napotyka na wiele istotnych
barier instytucjonalnych i funkcjonalnych. Jedn z podstawowych barier w szczególnoci w odniesieniu do maych i rednich przedsibiorstw stanowi ograniczona moliwo dostpu do zewntrznych róde finansowania. Sytuacji tej moe przeciwdziaa
wsparcie wymienionych poniej instytucji
3.6.1 Fundusze kapitau zalkowego
Fundusze kapitau zalkowego to fundusze kapitau podwyszonego ryzyka
(venture capital) inwestujce w spóki posiadajce innowacyjny projekt, który dziki
inwestycji funduszu pozwala finansowanej spóce na osignicie trwaego i dynamicznego rozwoju oraz wzrostu wartoci rynkowej. Fundusze kapitau zalkowego s
ródem kapitau dla modej lub dopiero zakadanej spóki, która nie jest w stanie pozyska kredytu bankowego ze wzgldu na brak zabezpiecze i brak historii kredytowej, a pozyskanie rodków z rynku giedowego nie jest moliwe ze wzgldu na relatywnie niewielk kwot potrzebnego kapitau. Kapita oferowany przez fundusze kapitau zalkowego to kapita dugoterminowy (zazwyczaj 3 do 7 lat), z którego korzystanie nie jest obcione biec spat odsetek, co daje moliwo utrzymania pynnoci finansowej modym, szybko rozwijajcym si, ale kapitaochonnym spókom
(szczególnie tym dziaajcym w obszarach nowych technologii). Fundusze kapitau
zalkowego (FKZ) nale do instrumentów finansowania podwyszonego ryzyka
(venture capital) zwizanego z innowacyjn przedsibiorczoci oraz procesami transferu i komercjalizacji technologii. S podmiotami prowadzcymi dziaalno inwestycyjn dostarczajc na rynku niepublicznym stosunkowo niewielkie kwoty (do 1 mln
euro) na projekty na bardzo wczesnym etapie rozwoju – w fazie zasiewu (seed) oraz
w fazie w rozruchu (start-up). Gównym celem zaangaowania kapitau przez fundusze jest osignicie dynamicznego wzrostu wartoci rynkowej i rozwoju tworzonego
przedsibiorstwa. Finansowanie seed capital przeznaczone jest zazwyczaj na zbudowanie prototypu produktu, wstpne badania rynkowe, przygotowanie rzetelnego biz86

nesplanu, koszty procedury patentowej, a nastpnie wdroenie przedsiwzicia
w ycie. Fundusze maj do zaoferowania kapita dugoterminowy, o charakterze
udziaowym, wnoszony zazwyczaj na okres 3-7 lat. Z powodu braku obcienia spat
odsetek atwiej utrzyma pynno w szybko rozwijajcych si, ale te bardzo kapitaochonnych przedsibiorstwach. Ich kapita wasny opiera si gównie na rodkach publicznych, zaangaowaniu innych funduszy venture capital i zalkowych oraz osób
prywatnych. Fundusze podejmuj wspólne inwestycje z inwestorami prywatnymi (anioami biznesu) i innymi inwestorami finansowymi (np. funduszami venture capital).
Pierwsze inicjatywy utworzenia FKZ w Polsce pojawiy si w 2005 r. w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoci Przedsibiorstw
(poddziaanie 1.2.3 „Wspieranie powstawania funduszy kapitau zalkowego typu
seed capital”). Jego istot byo dofinansowanie zwrotne udzielane przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a take z budetu pastwa. W poowie roku 2011 w Polsce istniao 12 Funduszy Kapitau Zalkowego. Obserwuje si koncentracj funduszy w duych orodkach
gospodarczych – due znaczenie odgrywaj potencjalne moliwoci wspópracy
z instytucjami naukowymi, parkami i inkubatorami technologicznymi, inkubatorami
przedsibiorczoci, gdzie maj szans powstawa nowe, innowacyjne koncepcje biznesowe. W Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat mona zauway dynamiczny
wzrost liczby FKZ.
wiadczy to o znaczcym popycie na kapita oferowany przez FKZ, które speniaj funkcj poprawy alokacji kapitau dla bardzo modych przedsiwzi. Fundusze
maj zazwyczaj dwóch gównych udziaowców – inwestorów indywidualnych jak
i instytucjonalnych (publicznych np. Agencje Rozwoju Regionalnego oraz Centra
Innowacji jak i prywatnych – fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, fundusze
venture capital, firmy doradczo inwestycyjne).
Podstawow form dziaalnoci FKZ jest wnoszenie udziaów kapitaowych
w przedsiwzicia gospodarcze o duym potencjale wzrostu. Zgodnie z danymi
PARP141 w roku 2010 formy wspomagania przedsibiorców przez FKZ obejmoway:
wsparcie w budowie i realizacji strategii, wsparcie w budowie kontaktów i relacji biznesowych, pomoc w zarzdzaniu finansami, pomoc prawn, doradztwo w zakresie budowy organizacji i jej struktury, wsparcie marketingowe, organizacj i rozwój produktu,
wsparcie w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry zarzdzajcej i pracowniczej, udostpnianie know-how. FKZ zasilaj w kapita projekty o duym potencjale rynkowym,
w pocztkowych fazach rozwoju przedsibiorstwa, gdzie wystpuje najwysze ryzyko
przy relatywnie niskich przychodach. Lista bran wspomaganych przez FKZ jest gównie zwizana z nowoczesnymi technologiami, a take procesami bada i rozwoju nale
do nich: telekomunikacja, Internet, informatyka, oprogramowanie, media i multimedia,
usugi oparte na wiedzy, biotechnologia i farmacja, ekologia i ochrona rodowiska,
chemia, ochrona zdrowia, automatyka i robotyka, nanotechnologia. Z mniejsz inten141
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sywnoci FKZ angauj si równie w brane: bioenergetyki, bioinformatyki, medycyny i diagnostyki medycznej, przemysu paliwowo-energetycznego oraz spoywczego.
W roku 2010 redni kapita pojedynczego FKZ wyniós niemal 10 000 000 z. Finansowanie FKZ oparte jest na 3 filarach – cznie ponad 70% kapitau wasnego pochodzi od
przedsibiorstw, ze rodków publicznych oraz od osób prywatnych. W latach 2009-2010
zoono rednio ponad 100 wniosków do jednego funduszu. Wikszo wniosków skadana jest przez studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do 35 roku ycia.
Rynek FKZ w Polsce jest bardzo mody i jako rynek niedojrzay napotyka na
istotne bariery rozwoju. Nale do nich: niech rodowiska naukowego do komercjalizacji osigni naukowych, ograniczenia prawne i brak procedur transferu technologii, brak projektów do komercjalizacji, brak wiedzy na temat tej formy finansowania,
problemy wspópracy z lokalnymi i regionalnymi instytucjami, brak wsparcia, brak
zaufania przedsibiorców do takiej formy finansowania przedsiwzicia, niski budet,
brak wsparcia finansowego, brak chtnych do zaoenia wasnej firmy142.
3.6.2 Sie anioów biznesu
Sieci anioów biznesu (SAB) to instytucje, których gównym celem jest zrzeszanie inwestorów indywidualnych oraz kojarzenie projektów o duym potencjale
wzrostu i zwrotu z zamonymi osobami prywatnymi, posiadajcymi rodki i chci,
aby je wesprze. Anioy zawsze inwestuj swoje wasne fundusze, w przeciwiestwie
do venture capitals, które zarzdzaj pewn pul rodków innych kapitaodawców
zgromadzonych w profesjonalnym funduszu. SAB wiadcz równie inwestorom
i przedsibiorcom wiele usug wspomagajcych proces inwestycyjny oraz dynamizujcych rynek jako cao. Instytucje te aktywizuj inwestorów, gotowych wspiera
kapitaowo inwestycje znajdujce si we wczesnych fazach rozwoju: seed, start-up
i first stage, w których brak jest zdolnoci kredytowej oraz zabezpiecze, a take istnieje bardzo due ryzyko niepowodzenia projektu. W ten sposób czynnie przyczyniaj
si do wypeniania luki kapitaowej. Najwikszym rynkiem anioów biznesu na wiecie s Stany Zjednoczone, gdzie dziaa ponad 3 miliony inwestorów indywidualnych.
Najwiksze rynki SAB na Starym Kontynencie, to Wielka Brytania, Francja,
Hiszpania, Niemcy, Szwecja, Dania oraz Wochy. W 1999 roku powstaa niezalena,
dziaajca na zasadach non-profit organizacja, reprezentujca interesy zrzeszonych
w niej sieci narodowych. Europejska Sie Anioów (EBAN) cile wspópracuje
z Komisj Europejsk w zakresie rozwijania sektora anioów biznesu, funduszy kapitau zalkowego, a take innych organizacji wspierajcych rozwój firm we wczesnych fazach rozwoju w krajach czonkowskich UE. Anioy biznesu oferuj przedsibiorcom nie tylko kapita, ale równie wsparcie swoimi dowiadczeniami i kontaktami. Dziki pomocy przedsibiorców z wieloletnim staem, projekty poszukujce kapitau maj szans na dynamiczny rozwój i szybki wzrost wartoci rynkowej. Zazwyczaj
sieci kojarz projekty z inwestorami posiadajcymi due dowiadczenie w tej samej
142
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lub cile powizanej brany, co pozwala na wykorzystanie w peni wnoszonych kontaktów, know-how, wiedzy, a take na zmniejszenie ryzyka, lepsz ocen szans i zagroe pyncych z okrelonego przedsiwzicia. Anioy biznesu, zazwyczaj przejmuj mniejszociowy pakiet udziaów, za w wyjtkowych wypadkach, gdy projekt wie
si ze skrajnie duym ryzykiem inwestor moe przej pakiet wikszociowy, z zastrzeeniem jego stopniowego zmniejszania. Inwestycje SAB s dugoterminowe.
W poowie 2010 roku w Polsce funkcjonowao 8 sieci, z których 2 naleay do
EBAN. Wszystkie dziaay na zasadach non-profit, jednak 3 maj w planach komercjalizacj. W Polsce sieci inwestuj zazwyczaj kwoty w granicach 150 000-3 000 000
z, wyjtkowo dofinansowuj projekty mniejsze (50 000 z) i wiksze (10 000 000 z).
Wikszo polskich SAB nie ma osobowoci prawnej, dziaa jako cz wikszej
organizacji lub stowarzyszenie. Prawie wszystkie swoimi dziaaniami obejmuj cay
kraj. Rynek na którym dziaaj SAB w Polsce wci jest niedojrzay. O finansowanie
najczciej ubiegaj si przedsibiorcy majcy ju dowiadczenie w prowadzeniu
wasnych firm. Wsparcie SAB uzyskay w Polsce nastpujce brane: ICT, finansowa,
lotnicza, chemiczna, gastronomiczna, ubezpieczeniowa, medyczna, elektroniczna,
wydawnicza, filmowa oraz telekomunikacyjna. Polskie sieci zrzeszaj rednio 30 anioów biznesu143.
3.6.3. Lokalne i regionalne fundusze poyczkowe
Lokalne i regionalne fundusze poyczkowe (LRFP) s jednym z elementów infrastruktury wspierania przedsibiorczoci. Ich zadaniem jest wspomaganie lokalnego
rozwoju gospodarczego poprzez wpieranie nowo powstajcych i ju dziaajcych maych i rednich firm. Cele dziaalnoci LRFP s integralnie zwizane z potrzebami
i wymaganiami lokalnych rynków pracy i nowych technologii oraz strategi rozwoju
lokalnego i zazwyczaj obejmuj: cele dugookresowe: finansowanie pocztkowej fazy
tworzenia firmy; budowanie kompleksowego systemu wsparcia dla rozwijajcej si
przedsibiorczoci we wspópracy z orodkami szkoleniowo-doradczymi, inkubatorami przedsibiorczoci i innymi instytucjami rozwoju lokalnego; kreowanie instrumentów aktywnego zwalczania bezrobocia poprzez samozatrudnienie; promocj przedsibiorczoci i integrowanie FP ze spoecznoci lokaln poprzez wczanie jej przedstawicieli w dziaalno funduszu, oraz cele krótkookresowe: udzielanie poyczek osobom bezrobotnym i zagroonym bezrobociem, które nie mogy uzyska rodków finansowych z innych róde; wspieranie finansowe rozwojowych przedsiwzi gospodarczych tworzcych nowe miejsca pracy. Pomoc lokalnych funduszy poyczkowych
jest atwiej dostpna dla sektora MSP, ni kredyt bankowy, przede wszystkim ze
wzgldu na uproszczone procedury ubiegania si o poyczk, jak równie duo nisze,
ni w bankach oczekiwania zabezpiecze.
W 2010 r. dziaao w Polsce 82 funduszy poyczkowych, w tym 70 o charakterze lokalnym lub regionalnym. Najwicej funduszy jest zlokalizowanych w wojewódz143
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twach: warmisko-mazurskim i lskim (po 9) oraz ódzkim (7), najmniej za w opolskim, lubelskim i lubuskim (po 2)144. Wikszo funduszy jest organizacyjnie i personalnie powizanych z orodkami szkoleniowo-doradczymi lub inkubatorami przedsibiorczoci. Najbardziej rozpowszechnion form pomocy finansowej maym przedsibiorstwom i osobom rozpoczynajcym dziaalno gospodarcz jest udzielanie poyczek, ale oferowane s take usugi doradztwa i pomocy w uzyskaniu kredytu. Odbiorcami usug funduszy s w gównej mierze: osoby bezrobotne zainteresowane samozatrudnieniem, nowo powstajce firmy oraz przedsibiorcy rozwijajcy dziaalno gospodarcz i tworzcy nowe miejsca pracy.
Fundusze s istotnym dostarczycielem rodków finansowych dla mikroprzedsibiorstw. Wedug danych Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Poyczkowych
w caym okresie swojej dziaalnoci fundusze udzieliy prawie 181 tys. poyczek na
kwot prawie 3 mld z. rednia warto poyczki to 16,6 tys. z. Statystyczny fundusz
obsuguje miesicznie rednio 37 osób zainteresowanych poyczk. Liczba poyczek
zaley gównie od aktywnoci personelu funduszu i potencjau rynku oraz wsparcia
lokalnego ze strony administracji rzdowej, samorzdowej i rodowiska biznesu.
rednie oprocentowanie trzyletniej poyczki wynioso w 2009 roku 7,97%, a spacalno 87%145. O preferencyjnym charakterze udzielanych poyczek wiadczy równie
niski wymagany wkad wasny. Wikszo funduszy jest organizacyjnie i personalnie
powizanych z orodkami szkoleniowo doradczymi (OSD) lub inkubatorami przedsibiorczoci (IP). Preferowanymi zabezpieczeniami stosowanymi przez fundusze s
weksel wasny in blanco, porczenie osób fizycznych oraz hipoteka. Z reguy stosowane s co najmniej dwie formy zabezpiecze do jednej poyczki. Czsto ma miejsce
sytuacja, i w ramach tych samych struktur, funkcjonuj zarówno fundusz poyczkowy, jak i porczeniowy. Statystyczny fundusz zatrudnia 4,6 pracownika etatowego
a jego redni, roczny budet wynosi 1 586 tys. z i jest tworzony gównie z opat manipulacyjnych (74%) oraz z dziaalnoci wasnej (16%)146. Fundusze poyczkowe uzyskay dobr pozycj na mapie instytucji otoczenia biznesu w Polsce, ze wzgldu na
rosnc rol innowacji w gospodarce, speniaj one zadania polegajce na obsudze
innowacyjnych przedsiwzi.
3.6.4. Fundusze porcze kredytowych
Fundusze Porcze Kredytowych (FPK) s finansowymi instytucjami parabankowymi, dziaajcymi w systemie non-profit nastawionymi na wspomaganie lokalnego rozwoju spoeczno-ekonomicznego. Fundusze wiadcz pomoc finansow w formie porcze dla mikro- maych i rednich przedsibiorstw nie posiadajcych wystarczajcej historii kredytowej lub wymaganych przez bank komercyjny zabezpiecze.
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Udzielaj one równie porcze kredytowych dla osób pragncych rozpocz dziaalno gospodarcz (tzw. starterów). Pierwsze fundusze tego typu pojawiy si Polsce
w pierwszej poowie lat 90. ubiegego wieku w ramach realizacji Programu Inicjatyw
Lokalnych (PIL) finansowanego ze rodków europejskich (Phare)147. Skokowy rozwój
dziaalnoci porczeniowej nastpi na pocztku XXI wieku. Fundusze silnie powizane s ze rodowiskiem lokalnym, ich lokalizacja, zaley gównie od aktywnoci lokalnych lub regionalnych organizacji i instytucji, w tym przede wszystkim od wadz samorzdowych i organizacji pozarzdowych tworzcych infrastruktur wspierania
przedsibiorczoci. Raport Krajowego Funduszu Porcze Kredytowych z koca 2009
roku wymienia 55 organizacji tego typu w Polsce tworzonych gównie z inicjatywy
wadz samorzdowych – od szczebla lokalnego po wojewódzki – oraz kilka kolejnych
inicjatyw znajdujcych si w kocowej fazie organizacyjnej. Najwicej po sze funduszy jest zlokalizowanych w województwie warmisko-mazurskim i lskim. Natomiast pojedyncze fundusze znajduj si w woj. lubuskim, witokrzyskim i opolskim.
Okoo 1/3 FPK dziaa w maych miastach do 50 tys. mieszkaców. Fundusze s typem
orodków najczciej spotykanym w regionach peryferyjnych. Wród nich dominuj
spóki kapitaowe przed jednostkami budetowymi i organizacjami pozarzdowymi.
W pocztkowej fazie powstawania funduszy najpopularniejsz form prawn bya
organizacja pozarzdowa (stowarzyszenie lub fundacja); gównie z powodu sprawdzonego ju wczeniej sposobu funkcjonowania instytucji parabankowej (przy tworzeniu
funduszy poyczkowych). Wraz ze zmian przepisów dotyczcych zasad funkcjonowania spóek prawa handlowego na rynku pojawiy si nowe róda finansowania
kapitau gwarancyjnego, wymagajce od funduszy prowadzenia dziaalnoci w formie
spóek kapitaowych. Dotychczas w ramach pozabankowego systemu porczeniowego
zgromadzono rodki finansowe w wysokoci ponad 600 mln z. Pozostajce w dyspozycji funduszy rodki finansowe od 2000 roku wzrosy ponad pitnastokrotnie, midzy
innymi dziki wsparciu: PARP w ramach SPO WKP (dziaanie 1.2), poszczególnych
urzdów marszakowskich w ramach ZPORR oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
Fundusze Porcze Kredytowych stay si istotnym elementem systemu wsparcia rozwoju MSP w Polsce, a ich wyposaenie kapitaowe jest zrónicowane. W ostatnich latach sukcesywnie rosa liczba funduszy duych; obecnie w 17 kapita przekroczy 12 mln z. Struktura funduszy porcze kredytowych pod wzgldem wielkoci
kapitau gwarancyjnego wci jest do zrónicowana, rozpito wielkoci waha si
od 50 tys. do 66 mln z.
Wedug danych raportu PARP, klienci FPK to przede wszystkim: mae firmy
o duym potencjale rozwoju, firmy zatrudniajce osoby bezrobotne, absolwenci podejmujcy dziaalno gospodarcz, mikrofirmy, firmy wdraajce nowe produkty
i technologie, firmy uznawane za kluczowe dla rozwoju regionu, prowadzcy dziaal147
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no gospodarcz na terenach wiejskich, osoby bezrobotne tworzce nowe firmy,
prowadzcy dziaalno gospodarcz na terenach objtych programami restrukturyzacji.
Polskie fundusze w dotychczasowej aktywnoci koncentroway si na przedsiwziciach nie nioscych ze sob ryzyka, udzielajc gwarancji gównie podmiotom prowadzcym dziaalno stosunkowo przewidywaln jak handel, budownictwo i usugi. Natomiast liczba gwarancji udzielonych podmiotom gospodarczym na przedsiwzicia
innowacyjne, wci jest niewielka. Niewielkim zainteresowaniem cieszy si równie
wspópraca z instytucjami otoczenia biznesu takimi jak parki naukowo-technologiczne,
centra transferu technologii czy akademickie inkubatory przedsibiorczoci148.
Korzystanie z usug instytucji dorczeniowych niesie za sob liczne korzyci
dla stron tego przedsiwzicia. Na poziomie przedsibiorstw korzyci korzystania
z rynku funduszy porcze kredytowych jest moliwo finansowania dziaalnoci
gospodarczej rodkami zewntrznymi. Dziki finansowaniu zewntrznemu istnieje
prawdopodobiestwo podejmowania nowych projektów inwestycyjnych, które zwiksz konkurencyjno przedsibiorstw. Zwikszenie moliwoci inwestycyjnych, prowadzi w duszej perspektywie do rozwoju mikro-, maej i redniej przedsibiorczoci
oraz do wzrostu rentownoci prowadzonej dziaalnoci. Dziki uzyskanemu porczeniu banki udzielaj firmom kredytów, na wczesnym etapie dziaalnoci, co jest niezmiernie istotne w tym segmencie klientów. Nawizanie wspópracy z instytucj finansow (bankiem) oraz prawidowe wywizywanie si ze swoich zobowiza, daje
szans na dugotrwa kooperacj oraz kreowanie historii kredytowej, bdcej przepustk do dalszej wspópracy z bankami, a take kontynuowania kredytowania biecej dziaalnoci.
Rozbudowany system porcze kredytowych wraz z sieci dystrybucji zwiksza dostp do lokalnych usug finansowych i parafinansowych. Dziki temu mikro,
mali i redni przedsibiorcy maj równie szans uzyska fachowe usugi doradcze
w zakresie dziaalnoci kredytowej, inwestycyjnej oraz nadzór i opiek ze strony specjalistów. Przedsibiorcy uzyskuj pomoc w wypenianiu dokumentów, sporzdzaniu
biznes planu. Korzyci jest równie moliwo uczestnictwa w specjalistycznych
szkoleniach z zakresu przedsibiorczoci i zarzdzania.
Korzystanie z usug FPK niesie za sob pewne koszty. Fundusze porczeniowe
pobieraj dodatkow opat za udzielenie porczenia. Oprócz dodatkowych finansowych wydatków firmy musz liczy si z koniecznoci wyduenia czasu podejmowania decyzji kredytowej, gdy odrbn analiz finansow musi take przeprowadzi
jednostka porczajca.
Drug grup beneficjentów systemu porcze kredytowych s instytucje udzielajce kredytów i poyczek. Najczciej fundusze porczaj kredyty udzielone przez
banki. Dziki moliwoci uzyskania dodatkowego, pewnego zabezpieczenia banki
zwikszaj jako swojego portfela kredytowego, ograniczajc rezerwy. Wspópraca
z funduszami porcze kredytowych umoliwia im pozyskanie nowych klientów oraz
148
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zwikszenie akcji kredytowej. Zwikszajc warto udzielonych kredytów banki mog
polepszy swój wizerunek, jako instytucji przyjaznej przedsibiorcom. Dziki temu
klienci nawi dugoletni wspóprac, a banki zdobd lojalnego klienta.
Inn grup interesariuszy biorc udzia bezporednio lub porednio w udzielaniu porczenia s jednostki samorzdu terytorialnego (JST) w których swoj dziaalno prowadz zarówno przedsibiorstwa, kredytodawcy, jak i fundusze porcze
kredytowych. Korzyci z systemu udzielania porcze odnosi pastwo, rozpatrywane
jako beneficjent w skali makro. Dziaalno porczeniowa moe przyczyni si do
rozwoju regionu, poprzez zwikszenie moliwoci inwestycyjnych oraz rentownoci
przedsibiorstw majcych na tym terenie swoj siedzib. Wadze lokalne i regionalne,
podobnie jak instytucje finansowe, mog zosta wspówacicielami instytucji porczeniowych, przyczyniajc si w ten sposób do rozwoju przedsibiorczoci w danym
regionie. Wpywa to take na korzystny wizerunek wadzy, jako dcej do stworzenia
yczliwego dla przedsibiorczoci klimatu w regionie. JST oraz pastwo mog osiga
wymierne korzyci w postaci zmniejszenia bezrobocia oraz zwikszenia dochodów
wasnych. Oprócz nowych miejsc pracy w wielu przypadkach, uzyskanie porczenia
przyczynio si do utrzymania dotychczasowych miejsc pracy.
Podobnie jak w przypadku poprzednich beneficjentów, równie JST i pastwo
ponosz koszty wdroenia i funkcjonowania systemu porcze kredytowych. W przypadku finansowego zaangaowania w fundusz, jest to warto kapitau przekazana ze
strony wadz lokalnych, w celu kapitaowego wsparcia instytucji porczeniowej.
W sytuacji udziau w funduszu, wadze ponosz równie czciowe ryzyko niepowodzenia kredytowanego przedsiwzicia, a w przypadku znacznej niespacalnoci zacignitych przez firmy kredytów, a porczonych przez fundusz, którego udziaowcem
jest jednostka samorzdu terytorialnego, istnieje konieczno wspófinansowania dziaalnoci funduszu. Wród kosztów wymieni naley równie wzrost bezrobocia, gdy
plany inwestycyjne przedsibiorstw nie zostan zrealizowane149.
Na podstawie przeprowadzonego porównania mona jednak stwierdzi, i
wszyscy interesariusze funduszy porcze kredytowych, zarówno sektor MSP, instytucje finansujce (banki) oraz subregiony, regiony i pastwo uzyskuj zdecydowanie
wicej korzyci ni kosztów.
3.6.5. Sektor bankowy
Sektor bankowy w Polsce odgrywa najistotniejsz rol w finansowaniu rozwoju
przedsibiorstw i samorzdów lokalnych. Klientami banków s osoby fizyczne,
a take instytucje, organizacje, fundacje, przedsibiorstwa oraz jednostki samorzdu
terytorialnego. Stosunkowo najwiksz liczb klientów banku stanowi osoby fizyczne. Mae i rednie przedsibiorstwa stanowi najbardziej ryzykown pod wzgldem
ekonomicznym grup klientów banków poniewa s one najbardziej podatne na zmia149
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ny lokalnego otoczenia gospodarczego. Najbardziej atrakcyjnym sektorem klientów
banków s jednostki samorzdowe. Ryzyko bankowe zwizane z finansowaniem potrzeb JST jest niewielkie, poniewa charakteryzuje je stabilno, wiarygodno i bezpieczestwo. Samorzdy terytorialne du wag przykadaj do rozwoju lokalnej
przedsibiorczoci i w zwizku z tym ich, oczekiwania wobec sektora bankowego
wykraczaj poza obsug finansow samych samorzdów, a rozcigaj si na popraw
oferty finansowania lokalnej przedsibiorczoci150.
W kontekcie rozwoju mikro-, maej i redniej przedsibiorczoci na obszarach
wiejskich rol nie do przecenienia wypeniaj banki spódzielcze, znajdujce si we
wasnoci polskiego kapitau, których wacicielami jest miejscowa ludno, mae
i rednie firmy, samorzdy. S to uniwersalne instytucje finansowe wspierajce lokalne inicjatywy. Znaczenie banków spódzielczych w finansowaniu polskiej gospodarki
jest wiksze ni to wynika z zestawienia udziau spódzielców w wielkociach bilansowych sektora bankowego. Ma to zwizek z wiodc rol banków spódzielczych
w kredytowaniu rolnictwa oraz maych i rednich przedsibiorstw na terenach wiejskich i maomiasteczkowych czyli tam, gdzie potrzeby nakadów s najwiksze.
Wspópracujc z samorzdem terytorialnym banki spódzielcze odgrywaj istotn rol
w rozwoju lokalnych rodowisk, a gównie rolnictwa, wielokierunkowej dziaalnoci
gospodarczej o charakterze lokalnym oraz drobnej i redniej wytwórczoci. Finansuj
m.in. inwestycje z zakresu modernizacji, rozbudowy i unowoczenienia infrastruktury
technicznej na wsi oraz tworzenia miejsc pracy. Banki spódzielcze wspieraj kredytami inicjatywy gospodarcze rodowisk lokalnych realizowane z wykorzystaniem
rodków Unii Europejskiej. Zapewniaj obsug finansowo-kredytow realizacji inwestycji infrastrukturalnych na obszarach wiejskich w zakresie budowy wodocigów,
oczyszczalni cieków, wysypisk mieci i wielu innych, które maj wpyw na podnoszenie standardu ycia na wsi i przyczyniaj sie do ochrony naturalnego rodowiska.

Podsumowanie
Ocena systemu instytucjonalnego dziaajcego na rzecz obszarów w wiejskich
w kontekcie SRK i zmian w WPR wykazaa, e dokonujce si zmiany w systemie
instytucjonalnym nie w peni sprzyjaj realizacji priorytetów nakrelonych w SRK
i kierunku zmian WPR, poniewa:
 istniejce rozwizania organizacyjno-funkcjonalne nie stwarzaj moliwoci wyrównania szans warunków ycia na wielu obszarach wiejskich. W ostatnich latach
z przyczyn ekonomicznych i spoecznych instytucje/organizacje koncentruj swoj
dziaalno na wybranych biegunach wzrostu – w obszarach miejskich i silniejszych jednostkach wiejskich, prowadzi do pogbiania nierównoci w dostpie do
podstawowych usug spoecznych na niektórych obszarach wiejskich;
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 procesy instytucjonalizacji nie s stabilne, lecz podlegaj daleko posunitym zmianom w czasie. Zaley to od polityki pastwa. Wikszo organizacji (szczególnie
pozarzdowych) powoywana jest dora nie w celu wykonania okrelonych zada,
szczególnie dotyczy to organizacji pozarzdowej. Niewielki jest udzia organizacji,
które wspierayby proces rozwoju obszarów wiejskich w dalszych etapach;
 zbyt mae jest zaangaowanie organizacji prywatnych i spoecznych w realizacj
wytyczonych kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Niektóre z nich w zakresie
swoich kompetencji maj wspieranie obszarów wiejskich, ale dziaaj gównie
w miastach. Zbyt dua odlego nie sprzyja korzystaniu z usug wiadczonych
przez te organizacje. Dotyczy to gównie instytucji/organizacji wiadczcych usugi finansowe, biznesowe i z zakresu edukacji przez cae ycie. Budowanie atrakcyjnoci gminy, w ujciu zarówno spoecznym, jak i gospodarczym jest moliwe
przez dziaania tych instytucji w pobliu odbiorców;
 samorzdy gminne – jako gówni realizatorzy wytycznych w SRK i reformie WPR
kierunków rozwoju obszarów wiejskich – z rónymi moliwociami przystpiy do
ich wykonania. Analiza sytuacji finansowej gmin wykazaa due zrónicowane
moliwoci finansowania inwestycji w gminach, które wynika gównie z dostpnych dochodów publicznych. Ograniczone moliwoci finansowania inwestycji dotykaj szczególnie samorzdy wiejskie. Zauwaono, e efektywno wykorzystania
potencjau inwestycyjnego w zakresie rozwoju infrastruktury bya wysza w gminach wiejskich ni miastach, i powinno to by wanym argumentem za stworzeniem sprzyjajcych instrumentów finansowania inwestycji w gminach wiejskich;
 zapowiadane (przez Ministerstwo Finansów) ograniczenia w zaciganiu kredytów
przez samorzdy gminne mog w duym stopniu zmniejszy ich moliwoci finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Do 2012 r. wyania si do optymistyczny obraz finansowania inwestycji w wielu gminach. Negatywne tendencje w sytuacji makroekonomicznej nie znalazy odbicia w dziaaniach samorzdów – utrzymao si due tempo realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
Poprawa warunków ycia na obszarach wiejskich zaley nie tylko od liczby instytucji/organizacji, ale od ich dostpnoci. Due znaczenie ma wic sposób zoorganizowania tych instytucji/organizacji. Analiza rozmieszczenia instytucji/organizacji
dziaajcych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dowodzi, e wikszo inwestycji
dokonuje si w oparciu o sektor publiczny. W zwizku z tym:
 naley wymusi aktywno sektora publicznego poprzez uycie odpowiednich
instrumentów, aby zapewni spójno terytorialn. Sektor publiczny moe poprzez
dziaania wspierane ze rodków unijnych peni funkcj dystrybucyjn, a kierujc
rodki publiczne w odpowiednie miejsca dba o spójno terytorialn. Daoby to
szans bardziej równomiernego rozoenia wydatków rozwojowych, a tym samym
popraw warunków ycia na dotychczas zaniedbanych obszarach.
 podana jest zmiana sposobu gospodarowania rodkami finansowymi – stosowanie
instrumentów sucych podniesieniu efektywnoci i skutecznoci podejmowanych decyzji. Takimi instrumentami s wieloletnie plany inwestycyjne czy budet zadaniowy.
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Wszystko to potwierdza, e szans realizacji priorytetów SRK i zmian WPR dotyczcych rozwoju obszarów wiejskich trzeba upatrywa przede wszystkim w przypieszeniu decentralizacji dziaa wspierajcych rozwój tych obszarów.
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4. Ocena instytucji doradczych w rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich (na przykadzie województw Polski poudniowej)
Wstp
Jedn z do istotnych barier w zrównowaonym rozwoju obszarów wiejskich
jest sabo wyksztacona struktura instytucjonalna i zwizany z ni kapita spoeczny
polskiej wsi. Na wsi polskiej stopniowo tworzy si „tkanka” rónorodnych instytucji,
jednak proces ten jest stanowczo zbyt wolny, tym bardziej jeli porównamy go z innymi krajami. Ponadto nawet jeli takie organizacje istniej, to ich rola jest wci
niedoceniana. Z bada IRWiR wynika take, e wiele sporód organizacji jest bardzo
mao aktywnych – potrzebne s bod ce, szkolenia, pomoc151. Ogromne znaczenie instytucji w ksztatowaniu rozwoju gospodarczego podkrela i analizuje Klank. Wskazuje on, e w szybko rozwijajcej si gospodarce wiatowej, gdzie czsto syszy si haso globalizacja, wane jest podejmowanie trafnych wyborów. Niepewno lub ograniczona wiedza nie wpywaj na popraw konkurencyjnoci. Std potrzeba budowy
instytucji badawczych, prawnych, doradztwa, informacji rynkowej152. Równie korzystanie z dofinansowania z programów UE wspierajcych rozwój rolnictwa i obszarów
wiejskich wpyno na pojawianie si nowych zada dla wielu instytucji dziaajcych
w otoczeniu agrobiznesu, które powinny zapewni rolnikom dostp do funduszy UE,
ale take suy pomoc edukacyjn i doradcz niezbdn wielu rolnikom przy podejmowaniu decyzji dotyczcych przyszoci gospodarstw153.
Rynek usug doradczych w Polsce jest obecnie zrónicowany. Najwiksze tradycje oraz zasugi w dziaalnoci doradczej maj orodki doradztwa rolniczego bdce
pastwow instytucj wspierajc rozwój wsi i rolnictwa. Równolegle od wielu lat
dziaa take tzw. doradztwo branowe realizowane przez firmy obsugujce rolnictwo,
zwaszcza sprzedajce nawozy, rodki ochrony rolin, nasiona czy maszyny rolnicze.
W ostatnim okresie dynamicznie rozwija si take sektor prywatnych usug doradczych wiadczonych przez wyspecjalizowane biura doradcze154. Dynamiczny rozwój
przedsibiorstw, jaki mia miejsce w Polsce w latach 90., spowodowa zwikszenie
zapotrzebowania ich wacicieli na doradztwo gospodarcze. Obejmuje ono porady
w zakresie systemów zarzdzania, restrukturyzacji przedsibiorstw, wyceny przedsibiorstw, przygotowywania umów w przypadku czenia si przedsibiorstw, przygo151
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towania transakcji sprzeday firm, prowadzenia negocjacji w imieniu klienta, pomocy
przy uruchamianiu dziaalnoci gospodarczej przez zagraniczne podmioty, obsugi
spóek z kapitaem zagranicznym itp. wiadczone jest najczciej przez prywatne
firmy doradcze zatrudniajce jednego lub kilku konsultantów155. Ponadto doradztwo
dla mieszkaców wsi wiadcz organizacje pozarzdowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, m.in. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Fundacja
Wspierania Wsi, stowarzyszenia rozwoju, Agencje Rozwoju Regionalnego lub Lokalnego i wiele innych. Instytucje te jednak s najczciej zlokalizowane w miastach
wojewódzkich oraz w wikszych miastach powiatowych i zdarza si, e nie s rozpoznawalne wród mieszkaców gmin wiejskich oddalonych od orodków miejskich.
Wedug Boniego156 rynek usug szkoleniowych skada si – co mona okreli jedynie
szacunkowo, porównujc róne badania – z firm mikro (97%, zatrudniaj do 9 osób),
maych (2,6%, od 10 do 49 osób) oraz rednich i duych (0,4%, powyej 50 osób).
Aktywno instytucji edukacji dorosych jest bardzo zrónicowana geograficznie.
Analiza oferty rónych rodzajów usug szkoleniowych pokazuje wyra ny prymat województw mazowieckiego i lskiego oraz o wiele gorsz sytuacj w regionach z dominacj obszarów wiejskich.
Odmienno cech przyrodniczych, spoecznych i ekonomicznych sprawia, e
poudniowo-wschodnie obszary kraju wymagaj odrbnego podejcia w procesie restrukturyzacji gospodarki wiejskiej. Przeszo historyczna tego regionu i warunki
zwizane z powolnoci procesów urbanizacji nadal wywieraj silny wpyw na kierunki tego rozwoju. Niezbdne s: poprawa poziomu wyksztacenia i kwalifikacji siy
roboczej, zmiany mentalnoci spoeczestwa, ksztacenie lokalnych liderów, upowszechnianie wysoko wyspecjalizowanego doradztwa na rzecz wsi i rolnictwa157.
W tym kontekcie celem bada bya próba oceny dostosowania instytucji doradczych
dziaajcych na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich do potrzeb mieszkaców wsi, w tym gównie rolników i przedsibiorców z regionów: woj. maopolskiego,
podkarpackiego i witokrzyskiego. W celu peniejszego zobrazowania podjtej problematyki w 2009 roku przeprowadzono wywiady z kwestionariuszem wród 110 wacicieli
gospodarstw rolnych funkcjonujcych na terenie woj. maopolskiego, 102 rolników woj.
podkarpackiego oraz 101 z woj. witokrzyskiego. Ponadto wywiady z kwestionariuszem
przeprowadzono wród 210 wacicieli przedsibiorstw dziaajcych na obszarach wiejskich trzech województw Polski poudniowo-wschodniej: maopolskiego (N = 70), podkarpackiego (N = 70) i witokrzyskiego (N = 70). Podmioty do bada zostay dobrane
wedug zaoe przyjtych w metodyce projektu badawczego finansowanego przez Mini-
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sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego pt. „Znaczenie instytucji doradczych w rozwoju
obszarów wiejskich po przystpieniu Polski do Unii Europejskiej”158.

4.1. Relacje rolników i przedsibiorców z instytucjami doradczymi
w wietle bada empirycznych
W odniesieniu do zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w Polsce istnieje potrzeba szerokiego wsparcia na rzecz zdobywania wyksztacenia i podnoszenia kwalifikacji. Podnoszenie poziomu wyksztacenia i kwalifikacji wymaga ksztacenia zawodowego, dziaania informacyjnego i szkoleniowego oraz umoliwienia korzystania z usug
doradczych159. Zdobyte wyksztacenie i posiadane predyspozycje zawodowe stanowi
baz zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego zasobu pracy160. Dziaania zmierzajce
do podniesienia kwalifikacji ludnoci wiejskiej, w tym rolniczej przyczyniaj si do
zwikszenia potencjau intelektualnego oraz konkurencyjnoci produkcji161. Wyszy
poziom wiedzy determinuje wystpowanie postawy przedsibiorczej, która polegaj na
prowadzeniu efektywnej organizacji gospodarczej i uatwia poszukiwanie nowych rozwiza technologicznych, nowych rynków zbytu oraz niekonwencjonalnych systemów
organizacji produkcji162. Edukacja i poziom wiedzy jest równie warunkiem wstpnym
poprawienia sprawnoci instytucjonalnej samorzdu terytorialnego, rozbudowy otoczenia usugowego biznesu, rozbudowy instytucji polityki regionalnej. Równoczenie jest
podstaw wymiany dowiadcze midzynarodowych oraz baz transferu dowiadcze
i umiejtnoci163. Wspóczesna gospodarka w coraz wikszym stopniu opiera si na
wiedzy i niematerialnych formach kapitau, które uzupeniajc zasoby materialne i finansowe przynosz wzrost produkcji, wiksz efektywno gospodarowania i popraw
bytu ludnoci. Wdraanie i precyzyjne stosowanie nowoczesnych technologii wymaga
wiedzy i umiejtnoci, którym nie sprosta rolnik bez odpowiedniego wyksztacenia164.
Wedug Runowskiego nakady na nauk, w tym rolnicz, s jedn z najbardziej efektywnych i najszybciej zwracajcych si form wydatkowania rodków budetowych165.
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Istotnym czynnikiem wpywajcym na skal aktywnoci kadej grupy ludnoci
jest jej struktura wedug wieku. W porównaniu z innymi krajami w Polsce ludno
rolnicza jest stosunkowo moda – w sensie demograficznym. Blisko poowa uytkowników gospodarstw o powierzchni przekraczajcej 15 ha nie ukoczya 45 roku ycia,
a okoo 30% jest w wieku poniej 35 lat166. Wedug Brodziskiego to wanie stosunkowo dua liczba modych rolników jest jedn z korzyci komparatywnych polskiego
rolnictwa w stosunku do krajów Unii Europejskiej167. Wiek odgrywa du rol w pozytywnym postrzeganiu zmian. Racjonalno zachowania si rolników na rynku
w gównej mierze zaley od rozwoju instytucji otoczenia agrobiznesu i budowy sprawnego systemu informacji rynkowej. By skutecznie rozwija produkcj modzi rolnicy
potrzebuj wsparcia ze strony instytucji doradczych, finansowych, naukowych, agend
wadzy centralnej i lokalnej, organizacji samorzdowych, itp. Wszystkie te elementy
tworz specyficzn infrastruktur w rolnictwie, której nadrzdnym celem funkcjonowania jest znoszenie i agodzenie wszelkich barier i tworzenie systemu zacht do rozwoju konkurencyjnego rolnictwa, poprzez wzrost jego innowacyjnoci168.
Z bada wasnych wynika, e rolnicy z woj. maopolskiego, podkarpackiego
oraz witokrzyskiego mieli do due dowiadczenie w zakresie zarzdzania gospodarstwem, gdy redni czas prowadzenia produkcji rolnej to ponad 17 lat (rolników
z województwa maopolskiego: 18,1, podkarpackiego 17,6 oraz witokrzyskiego 17,0
lat). redni wiek badanych uytkowników gospodarstw wynosi 43 lata i jest niszy
od statystycznej redniej wieku uytkowników gospodarstw w Polsce, który wedug
danych GUS wynosi 51 lat. Najwicej modych rolników, czyli takich, którzy nie
ukoczyli 40 roku ycia jest w woj. podkarpackim, za najbardziej liczn grup we
wszystkich trzech analizowanych województwach stanowi rolnicy w przedziale
wiekowym midzy 41 a 50 rokiem ycia (rys. 1).
G. Wcawowicz podaje, e województwo podkarpackie ma najwikszy potencja edukacyjny zwizany z najwikszym w Polsce udziaem dzieci i modziey
szkolnej w stosunku do ogóu mieszkaców. Gsta sie osadnicza jest gotowa do lokalizacji orodków innowacji i rozwoju maych przedsibiorstw rodzinnych. Istnieje tutaj
olbrzymi potencja rozwoju wyspecjalizowanego maego przetwórstwa rolno-spoywczego, niszowej produkcji rolnej o charakterze ekologicznym, usug dla rolnictwa i dystrybucji produktów oraz zorganizowania grup producenckich. Niestety
brak nowoczesnej infrastruktury transportowej i rynkowej ogranicza rozwój przedsibiorczoci169. Z najnowszych danych spisu rolnego z 2010 roku wynika, e w Polsce
166

Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, MRiRW Warszawa
2007; Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008.
167
Z. Brodziski (red.), Gospodarstwa modych rolników w warunkach integracji europejskiej, Wyd.
Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 5.
168
T. Mi, Specyficzne uwarunkowania prowadzenia gospodarstw przez modych rolników. Zeszyty
Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki ywnociowej, nr 75, Wyd.
SGGW, Warszawa 2009, s. 159.
169
G. Wcawowicz, Analiza i identyfikacja midzyregionalnych…, s. 11-12.
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rolnicy w wieku do 34 lat stanowi 14,1%, w wieku midzy 35 a 44 rokiem ycia
jest 23,5%, za midzy 45 a 54 – 30,7% rolników. Wiek jest take wanym elementem decydujcym o podejmowaniu szkole. Najbardziej aktywne pod wzgldem
udziau w szkoleniach s osoby w wieku do 30 lat170. Potwierdzaj to take wyniki
przeprowadzonej analizy statystycznej: modsi rolnicy i przedsibiorcy czciej korzystaj z usug instytucji doradczych171.
Rys. 1. Struktura wieku badanych rolników
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ródo: badania wasne.

Interesujce wydawao si take poznanie struktury wieku badanych przedsibiorców wiejskich (rys. 2). Stwierdzono, e blisko co czwarty badany waciciel
przedsibiorstwa to osoba, która nie ukoczya 30 roku ycia i najlepiej pod tym
wzgldem sytuacja wyglda w woj. maopolskim, poniewa prawie 63% sporód
badanych przedsibiorców to osoby, które nie ukoczyy 40 roku ycia.
Efektywne wykorzystanie zasobów produkcyjnych w coraz wikszym stopniu
zaley od ludzi – ich kwalifikacji, kreatywnoci, przedsibiorczoci, umiejtnoci
zdobywania i przetwarzania informacji. Szczególnie wany jest poziom kwalifikacji
osób zarzdzajcych gospodarstwem, poniewa oni podejmuj decyzje produkcyjne
i ekonomiczne172. Poziom wyksztacenia ludnoci jest zrónicowany przestrzennie,
a jego obraz jest wynikiem przeszych i obecnych warunków spoecznogospodarczych. Stosunkowo najgorzej wyksztacona ludno wiejska mieszka na
wschodzie kraju. Najlepiej wyksztaceni s mieszkacy wsi w ssiedztwie duych
aglomeracji miejskich, co wynika z faktu, e dua ich cz pracuje w miecie, a pracujcy na wsi zwizani s z dziaalnoci pozarolnicz173. Wedug Baskiego bez
170

I. Tomczak, Szkolenia w Polsce, Badania diagnozujce i weryfikujce potrzeby beneficjentów,
Szkolenia w Europie i na wiecie, PARP, LRDP Kantor, Warszawa 2006.
171
T. Mi, Instytucje doradcze w rozwoju…, s. 255, 274.
172
Klepacki B., Znaczenie wiedzy i wyksztacenia w rozwoju rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiczne,
nr 2, Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2004, s. 48.
173
J. Baski, Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa 2007, s. 117.
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dobrze wyksztaconych rolników trudno oczekiwa korzystnych zmian strukturalnych
w rolnictwie. Najniszy poziom wyksztacenia rolniczego reprezentuj waciciele
gospodarstw z woj. maopolskiego, co wynika z charakteru gospodarstw, w których
produkcja rolnicza stanowi tylko uzupenienie dochodów. Zachodzi wic pilna potrzeba
otwarcia szkó rednich i wyszych dla modziey wiejskiej i stworzenia systemu pomocy materialnej dla dzieci z gospodarstw rolnych. Niezbdne jest take przekazywanie
wiedzy i nabywanie umiejtnoci podczas szkole i kursów doksztacajcych dla dorosych mieszkaców wsi174.
Rys. 2. Struktura wieku badanych przedsibiorców
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ródo: badania wasne.

Wród badanych uytkowników gospodarstw najkorzystniejszym poziomem
wyksztacenia legitymowali si rolnicy z regionu witokrzyskiego, poniewa blisko
30% respondentów wskazywao, e posiada wysze wyksztacenie (rys. 3). Najmniej
rolników w wyksztaceniem wyszym odnotowano w woj. maopolskim, przy jednoczesnym najwyszym odsetku osób z wyksztaceniem podstawowym, co zdaje si
potwierdza wyniki analiz Baskiego. Wyksztacenie rolnicze miao 42,5% rolników
w woj. maopolskim, 51,9% w woj. podkarpackim i 44,6% w woj. witokrzyskim,
w tym wysze rolnicze odpowiednio: 10,9, 16,7 i 20,8%.
W przypadku przedsibiorców stwierdzono, e blisko co trzeci badany legitymowa si wyksztaceniem wyszym, ponad 46% przedsibiorców to osoby z wyksztaceniem rednim, a jedynie 1,4% osób posiadao wyksztacenie podstawowe
(rys. 4). Jednak tutaj mona zauway sytuacj odwrotn, tzn. najmniej przedsibiorców z wyksztaceniem wyszym i najwicej z wyksztaceniem podstawowym odnotowano w woj. witokrzyskim.

174

Ibidem, s. 116, 119.
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Rys. 3. Struktura wyksztacenia badanych uytkowników gospodarstw
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Rys. 4. Struktura wyksztacenia badanych przedsibiorców
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ródo: badania wasne.

Z bada wasnych wynika, e najsilniejsz motywacj do skorzystania z doradztwa przez badanych rolników w kadym z badanych regionów w 2008 roku bya:
ch uzyskania dofinansowania w ramach programów UE oraz konieczno podniesienia poziomu wiedzy i kwalifikacji (tab. 1). Pozyskanie dofinansowania realizowanej dziaalnoci gospodarczej wskazywane byo jako najwaniejszy powód (sporód
trzech moliwych). Analizujc dane tabeli 1 mona zauway, e dla rolników z woj.
podkarpackiego i witokrzyskiego znaczcym powodem skorzystania z doradztwa
bya take pilna potrzeba unowoczenienia gospodarstw. Wynika to zapewne z faktu,
e wedug danych GUS175 w analizowanych województwach unowoczenienie gospodarstw rolnych przedstawiao si najgorzej w kraju. wiadcz o tym dane dotyczce
wydatków poniesionych w 2002 roku na zakup rodków trwaych. Ponadto wedug
175

Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej i gospodarstw rolnych, GUS, Warszawa 2003.
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danych GUS z 2008 roku176 najwicej cigników na 100 ha UR byo w badanym województwach (maopolskim – 17,6 sztuk, podkarpackim – ponad 15 sztuk i witokrzyskim
– 14,7 sztuk, przy redniej dla kraju wynoszcej 10 sztuk na 100 ha UR, ale s to maszyny
czsto wymagajce solidnego remontu lub wymiany na nowe. Instytucje doradcze dziaajce w badanych województwach maj zatem wiele do zrobienia w zakresie zainteresowania rolników innowacjami, poniewa czsto park maszynowy, stan i wyposaenie budynków inwentarskich oraz stosowane technologie produkcji s przestarzae,
a rolnicy nie maj dochodów eby poczyni niezbdne inwestycje. Dlatego doradcy
z tego regionu powinni bardzo aktywnie wspiera rolników w pozyskiwaniu krajowych i zagranicznych rodków finansowych na modernizacj gospodarstw. Naley
take zauway, e blisko co pity badany rolnik od doradcy oczekiwa pomocy
w przestawieniu gospodarstwa na ekologiczne. Ponadto podkarpaccy rolnicy podkrelali ch wprowadzenia dziaalnoci pozarolniczej i zwizan z tym potrzeb pomocy
w przygotowaniu biznes planu. Jest to wane jeli wzi pod uwag, e wedug danych GUS w 2007 roku177 w Polsce dziaalno pozarolnicz realizowao 4,8% ogóu
gospodarstw, a w analizowanym regionie rozdrobnionego rolnictwa gównym ródem
utrzymania gospodarstw domowych s emerytury i renty oraz najmniej osób w skali
kraju utrzymuje si z dziaalnoci pozarolniczej.
Tab. 1. Motywy skorzystania z doradztwa w opinii rolników (w %)
Wyszczególnienie
Ch skorzystania z pomocy finansowej UE
Podniesienie poziomu wiedzy/kwalifikacji
Pomoc w sporzdzeniu wniosku aplikacyjnego
Potrzeba modernizacji gospodarstwa
Przestawienie gospodarstwa na ekologiczne
Profesjonalne doradztwo
Uzyskanie pomocy w przygotowaniu
biznes planu
Nowe inwestycje w gospodarstwie
Wczeniejsze dowiadczenia
Pomoc w sporzdzeniu wniosku kredytowego
Niskie opaty za usugi doradcze
Ch wprowadzenia pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej
Ch pozyskania nowych rynków zbytu
Ch przystpienia do grupy producenckiej
Promocja produktów regionalnych
Inne

maopolskie
najwaniejogó*
szy powód**
em
86,1
60,4
52,5
2,0

Województwa
podkarpackie
ogó- najwaniejem
szy powód
89,2
49,0
52,0
-

witokrzyskie
ogó- najwaniejem
szy powód
92,1
64,4
37,6
-

33,7
21,8
18,8
14,9

2,0
10,9
3,0
5,0

14,7
40,2
17,6
5,9

32,3
1,0

25,7
41,6
16,8
15,8

2,0
23,8
2,0
1,0

14,9
10,9
10,9

4,0
2,0
-

21,6
4,9
2,0

2,0
-

24,8
7,9
2,0

1,0
1,0
-

8,9
6,9

2,0
2,0

1,0
5,9

-

6,9
10,9

-

5,0
5,0
5,0
4,0

3,0
3,0
1,0

20,6
14,7
2,0
3,9

12,7
1,0

4,0
4,0
3,0
4,0

3,0
2,0

1,0

-

2,0

-

1,0

-

*

respondenci wskazywali wicej ni jedn odpowied .
**
rolnicy mogli wybra trzy gówne problemy, gdzie 1 oznacza najwaniejszy.
ródo: badania wasne.
176
177

Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 roku, GUS, US w Olsztynie, Olsztyn 2010.
Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r., GUS, Warszawa 2008, s. 162.
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O duej potrzebie funkcjonowania instytucji doradczych na obszarach wiejskich
wiadcz opinie przedsibiorców (rys. 5). Blisko 3/4 przedsibiorców z regionu witokrzyskiego wskazuje na konieczno wiadczenia przez instytucje doradztwa technicznego, finansowego i prawnego na rzecz wacicieli firm. Prawdopodobnie ma to
zwizek z tym, e wanie w tym regionie przedsibiorcy legitymowali si najniszym
poziomem wyksztacenia.
Rys. 5. Opinie przedsibiorców o potrzebie funkcjonowania doradztwa
(w tym technicznego, finansowego, prawnego)
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ródo: badania wasne.

Najwaniejsze powody skorzystania z usug doradczych przez przedsibiorców,
podobnie jak rolników, to ch uzyskania pomocy przy ubieganiu si o dofinansowanie
dziaalnoci z funduszy UE oraz wynikajca z tego konieczno dostosowania przedsibiorstwa do wymogów i standardów unijnych (tab. 2). Wanymi powodami byy take
w opinii przedsibiorców zwikszenie poziomu kwalifikacji, sporzdzenie biznesplanów
oraz promocja firmy, produktów lub usug. Waciciele przedsibiorstw z analizowanych
regionów (co pity badany) jako istotny motyw skorzystania z usug wiadczonych przez
doradców wskazywali uzyskanie pomocy w pozyskaniu nowych rynków zbytu, szczególnie wane okazao si to dla przedsibiorców z woj. maopolskiego.
W dziaalnoci doradczej bardzo wane jest waciwe i szybkie rozpoznanie potrzeb doradczych klientów. Na potrzeby doradcze skada si korzystanie ze szkole
i doradztwa w danym okresie (najczciej trzy lub piciu lat) oraz plany z tym zwizane w najbliszej przyszoci. Z bada Mickiewicza wynika, e ludno zamieszkujca
obszary wiejskie wykazuje znaczne zainteresowanie rónego rodzaju formami doksztacania178. W badaniach wasnych jednym z celów byo sprawdzenie, czy podobne
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P. Mickiewicz, Potrzeby szkoleniowe rolników zamieszkujcych województwo zachodniopomorskie
w ramach wsparcia z funduszy publicznych [w:] Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowa
zrównowaonego rozwoju obszarów wiejskich, red. M. Malicki, Zeszyty Naukowe nr 456, Wyd. Naukowe
Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin 2007, s. 391-398.
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tendencje wystpuj wród mieszkaców obszarów wiejskich woj. podkarpackiego,
maopolskiego i witokrzyskiego. Analizujc struktur rodzajow doradztwa i szkole,
z których w latach 2004-2008 korzystali rolnicy mona zauway, e dominowao poradnictwo technologiczne, w tym przede wszystkim wprowadzanie zasad cross compliance
oraz nowych technologii, a take innowacji technicznych (tab. 3).
Tabela 2. Motywy korzystania z doradztwa w opinii przedsibiorców (w %)
Motywy
Ch skorzystania z pomocy finansowej UE
Potrzeba dostosowania firmy do wymogów UE
Podniesienie poziomu wiedzy/kwalifikacji
Uzyskanie pomocy w przygotowaniu biznes
planu
Promocja firmy (produktów, usug)
Ch pozyskania nowych rynków zbytu
Profesjonalne doradztwo
Pomoc w sporzdzeniu wniosku kredytowego
Nowe inwestycje w przedsibiorstwie
Pomoc w sporzdzeniu wniosku aplikacyjnego
Niskie opaty za usugi doradcze
Wczeniejsze dowiadczenia
Pomoc przy rejestracji firmy
Inne

Ogóem
52,4
47,6
39,0

maopolskie
44,3
58,6
45,7

28,1
23,3
21,4
16,2
15,2
14,8
12,4
7,6
4,3
2,4
9,5

22,9
12,9
27,1
20,0
12,9
11,4
12,9
7,1
2,9
4,3
10,0

Województwa
podkarpackie witokrzyskie
52,9
60,0
47,1
37,1
42,9
28,6
22,9
37,1
18,6
5,7
15,7
15,7
10,0
2,9
5,7
12,9

38,6
20,0
18,6
22,9
17,1
17,1
14,3
12,9
4,3
2,9
5,7

ródo: badania wasne.

Du popularnoci cieszyo si równie doradztwo ekonomiczne zwizane gównie z pomoc w przygotowaniu wniosków o dopaty bezporednie i innych wniosków
aplikacyjnych oraz doradztwo w sprawie z moliwoci uzyskania dofinansowania
w nowym okresie programowania 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Niewielkie byo zainteresowanie doradztwem w zakresie zarzdzania gospodarstwem. W mniejszym stopniu badani rolnicy korzystali równie z doradztwa w zakresie przedsibiorczoci pozarolniczej oraz poradnictwa zwizanego z ekologi i ochron
rodowiska – byli to gównie uytkownicy gospodarstw z woj. podkarpackiego i maopolskiego. Rolnicy z woj. witokrzyskiego korzystali gównie ze szkole dotyczcych realizacji zasad Wspólnej Polityki Rolnej, obejmujcych kwestie wdraania cross compliance
i z pomocy w przygotowaniu wniosków o dopaty bezporednie. Najmniejszym zainteresowaniem wród witokrzyskich rolników cieszyo si doradztwo marketingowe – korzystao z niego tylko 3% ogóu badanych oraz poradnictwo informacyjne (1% badanych), a take zwizane z pozarolnicz dziaalnoci gospodarcz. Moe to by wskazówka dla instytucji doradczych z tego regionu, eby wikszy nacisk pooy na organizowanie szkole z zakresu tak potrzebnego dzisiaj marketingu i zarzdzania, aktualnej
i szybkiej informacji oraz moliwoci podejmowania czy rozszerzania pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Blisko co czwarty rolnik w woj. podkarpackim i co pity w pozostaych województwach uczestniczy w wyjazdach szkoleniowych do przykadowych
gospodarstw w innych krajach UE, gównie w Niemczech, Austrii, Belgii, Francji, na
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otwie i w Estonii organizowanych przez izby rolnicze. Potwierdzeniem tego jak wane
s wyjazdy szkoleniowe do gospodarstw i firm liderów w rónych krajach s take badania przeprowadzone przez Connorsa179 w myl zasady – tylko przekonany moe skutecznie przekonywa innych. Naley wic pooy wic wikszy nacisk na organizowanie
takich praktycznych form szkoleniowych w pozostaych instytucjach doradczych.
Tabela 3. Szkolenia (doradztwo) z jakich rolnicy korzystali w latach 2004-2008
Rodzaj szkolenia/doradztwa:

Odsetek gospodarstw wg województw
ogóem*
m**
p


1. Doradztwo ekonomiczne, w tym:
- zarzdzanie gospodarstwem
- pomoc w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego
- pomoc w przygotowaniu biznes planu
- pomoc w przygotowaniu wniosku o dopaty bezporednie
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- inne
2. Doradztwo technologiczne, w tym:
- wprowadzanie nowych technologii
- zasady cross compliance
- inne
3. Doradztwo prawne i podatkowe, w tym:
- podatek VAT
- zmiany w przepisach prawnych
4. Doradztwo marketingowe, w tym:
- informacje o cenach
- promocja gospodarstwa
5. Doradztwo ekologiczne, w tym:
- tworzenie systemów kontroli i zapewnienia jakoci
- programy rolno-rodowiskowe
- inne
6. Szkolenia wyjazdowe do gospodarstw w krajach UE, targi, itp.
7. Doradztwo w zakresie przedsibiorczoci pozarolniczej
8. Doradztwo informacyjne
9. Inne

6,9
47,0
15,9
77,0
49,4
1,7

9,9
50,5
12,9
77,2
44,6
3,0

4,9
21,6
18,6
75,5
49,0
2,2

5,9
69,3
15,8
78,2
54,5
-

43,1
83,2
1,3

32,7
73,3
1,0

24,5
95,1
2,9

30,7
81,2
-

29,0
1,3

19,8
1,0

39,2
2,9

27,7
2,0

14,1
0,3

22,8
1,0

16,7
-

3,0
-

10,2
87,5
4,0
20,7
19,4
5,6
3,6

15,8
52,5
11,9
19,8
17,8
11,9
2,0

2,9
65,7
6,9
24,5
29,4
3,9
5,9

11,9
59,4
17,8
10,9
1,0
1,0

*

respondenci wskazywali wicej ni jedn odpowied
m – maopolskie, o – podkarpackie,  - witokrzyskie
ródo: badania wasne.
**

Wedug Makiey dotychczasowe dziaania doradcze na rzecz rolników i mieszkaców wsi, skupione byy gównie na przygotowaniu rolników do integracji z UE
oraz umoliwieniu korzystania ze rodków wspólnotowych. W zwizku z nowymi
wyzwaniami zachodzi potrzeba zwikszenia zaangaowania doradztwa w podnoszenie
kwalifikacji i wiedzy w zakresie nowoczesnego gospodarowania, zarzdzanie gospodarstwem jako przedsibiorstwem, stosowanie zasady wzajemnej zgodnoci (cross-compliance), kwestie norm produkcji, zdrowia publicznego, dobrostanu zwierzt,
179

J. J. Connors, FFA Costa Rican travel seminar participant’ international agriculture knowledge
and perceptions, Journal of International Agricultural and Extension Education, vol. 11, no. 1, 2004,
s. 71-79.
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jakoci ywnoci, stosowania dobrej praktyki rolniczej i lenej zgodnej z ochron
rodowiska oraz czynnej ochrony zasobów przyrody. Wane jest take usprawnienie
przepywu gruntów rolnych z gospodarstw nieefektywnych, lub w ogóle nieuytkowanych rolniczo, do gospodarstw sprawnych. Niezbdna jest równie modernizacja techniczna gospodarstw (zarówno o technologiach industrialnych, jak i zrównowaonych),
rozwinicie usug produkcyjnych, tworzenie sprawnych acuchów produkcyjno-handlowych zwaszcza w zakresie produktów markowych, obejmujcych wszystkie
ogniwa – od laboratoriów naukowych do handlu i gastronomii180. Patrzc na uzyskane
wyniki bada wasnych mona stwierdzi, e w wikszoci te postulaty zostay wypenione przez instytucje doradcze.
Wyniki korelacji (ustalono wspóczynniki korelacji Pearsona) dotyczcych
zwizków wystpujcych pomidzy wska nikiem relacji rolnika z instytucjami doradczymi181 a skonnoci do zmian oraz skonnoci do szkole182 wskazuj na istotn,
dodatni zaleno midzy relacjami rolnika z instytucjami doradczymi a skonnoci
do zmian (r = 0,340) to oznacza, e rolnicy, którzy maj czstsze relacje z instytucjami
doradczymi s bardziej skonni do wprowadzania zmian w swoim gospodarstwie. Przy
zaoonym poziomie istotnoci p = 0,05 stwierdzono istotn dodatni zaleno pomidzy wska nikiem kontaktów rolnika z instytucjami doradczymi a skonnoci do
szkole (r = 0,220), co wskazuje, e rolnicy czciej wspópracujcy z instytucjami s
bardziej skonni do szkole.
Przedsibiorcy korzystali gównie z doradztwa prawnego i podatkowego, poradnictwa ekonomicznego zwizanego z procesem integracji Polski z UE – podstawowe informacje o moliwociach korzystania z programów wsparcia unijnego, przygotowanie wniosku
aplikacyjnego (tab. 4). Interesoway ich porady z zakresu zarzdzania przedsibiorstwem –
gównie przedsibiorców z Maopolski, opacalnoci produkcji, prowadzenie ksig rachunkowych, analizy rynku, opracowywania biznes planów, wniosków kredytowych.
Na pytanie zadane badanym rolnikom: Czy wedug Pana(i) wystarczajca jest
liczba szkole dotyczcych moliwoci i warunków podejmowania przez rolników
dziaalnoci pozarolniczej? odpowiedzi negatywnej udzielio 67,3% respondentów
180

Z. Makiea, Wielofunkcyjny rozwój obszarów…, s. 184.
Wska nik relacji rolnika z instytucjami doradczymi ksztatuje si w przedziale od 0 do 1 i zosta
wyliczony ze wzoru: suma czstotliwoci wspópracy z instytucjami doradczymi dla pojedynczego
kwestionariusza wywiadu/maksymalna warto sumy czstotliwoci wspópracy z instytucjami
doradczymi z wszystkich wywiadów, gdzie dla okrelenia czstotliwoci wspópracy w ukadzie
liczbowym przyjto dla przedziaów czstotliwoci wspópracy uytych w kwestionariuszu wywiadu
nastpujce przyporzdkowanie: staa wspópraca = 5, raz na kwarta = 4, raz na pó roku = 3, raz w roku
= 2, rzadziej ni raz w roku = 1.
182
Wska nik skonnoci do zmian wyliczono ze wzoru: suma zamierze dotyczcych dziaalnoci
gospodarczej do 2013 r., dla których udzielono odpowiedzi na „tak” dla pojedynczego kwestionariusza wywiadu/maksymalna warto sumy zamierze dotyczcych dziaalnoci gospodarczej do 2013 r.
z wszystkich wywiadów. Wska nik skonnoci do szkole wyliczono ze wzoru: suma liczby szkole
obejmujca wszystkie rodzaje szkole dla pojedynczego kwestionariusza wywiadu/maksymalna warto sumy liczby szkole z wszystkich wywiadów.
181
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z Maopolski, 53,9% z Podkarpacia oraz 36,6% z województwa witokrzyskiego.
Uzyskane dane mog wskazywa, e tylko jednostki doradcze z województwa witokrzyskiego zaspokajaj potrzeby swoich klientów zwizane z podejmowaniem i realizacj pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej (tab. 5).
Tab. 4. Szkolenia (doradztwo) z jakich przedsibiorcy korzystali
w latach 2004-2008
Odsetek firm wg województw
m**
p

ogóem*

Rodzaj szkolenia/doradztwa:
1. Doradztwo ekonomiczne, w tym:
- dofinansowanie dziaalnoci z programów UE (2007-2013)
- zarzdzanie przedsibiorstwem
- pomoc w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego
- pomoc w przygotowaniu biznes planu
- pomoc w przygotowaniu wniosku kredytowego
- inne
2. Doradztwo technologiczne, w tym:
- wprowadzanie nowych technologii
- inne
3. Doradztwo prawne i podatkowe, w tym:
- doradztwo podatkowe
- zmiany w przepisach prawnych
4. Doradztwo marketingowe, w tym:
- promocja przedsibiorstwa, produktów, usug
- inne
5. Doradztwo w zakresie ochrony rodowiska, w tym:
- tworzenie systemów kontroli i zapewnienia jakoci
- inne
6. Szkolenia wyjazdowe do firm w krajach UE, targi, wystawy
7. Doradztwo w zakresie przedsibiorczoci pozarolniczej
8. Doradztwo informacyjne
9. Inne

59,1
22,4
19,5
17,1
6,2
7,6

54,3
38,6
30,0
7,1
4,3
8,6

51,4
12,9
7,1
22,9
5,7
14,0

71,4
15,7
21,4
21,4
8,6
-

15,2
16,2

8,6
15,7

25,7
20,0

12,9
12,9

87,1
13,3

94,3
20,0

81,4
10,0

85,7
11,4

23,3
0,5

27,1
-

27,1
-

15,7
1,4

11,4
6,7
28,6
17,1
16,2
2,9

12,9
5,7
31,4
20,0
17,1
1,4

8,6
8,6
27,1
22,9
21,4
5,7

12,9
5,7
27,1
8,6
10,0
1,4

*

respondenci wskazywali wicej ni jedn odpowied
m – maopolskie, p – podkarpackie,  - witokrzyskie
ródo: badania wasne.
**

Osoby z województwa witokrzyskiego, które stwierdziy, e cigle zbyt mao
jest szkole i doradztwa zwizanego z podejmowaniem dziaalnoci pozarolniczej
w gównej mierze oczekuj wsparcia zwizanego z dofinansowaniem tej dziaalnoci –
wskazao tak ponad 3/4 tych którzy chc doradztwa w zakresie pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Ponadto bez wzgldu na region co drugi badany rolnik stwierdzi,
e trudn dla niego kwesti i wanie wymagajc doradztwa s przepisy prawne
i administracyjne zwizane z zakadaniem firmy i dalszym prowadzeniem dziaalnoci
gospodarczej. Potwierdzaj to równie badania empiryczne przeprowadzone przez
Grande183 wród rolników realizujcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz,
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J. Grande, Entrepreneurial efforts and change in rural firms: three case studies of farms engaged in
on-farm diversification [w:] The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Devel-
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z których wynika, e sukces firmy i gospodarstwa zaley gównie od umiejtnoci
waciwego wykorzystania zasobów (ziemi, budynków), wiary we wasne moliwoci, wytrwaoci w dziaaniu oraz czstego udziau w kursach z zakresu przedsibiorczoci. Rolnicy podkrelali take due znaczenie zewntrznego wsparcia
finansowego oraz doradczego, obejmujcego doradztwo specjalistyczne, aspekty
marketingu, poprawy jakoci produktów i usug oraz sprzeday bezporedniej.
Tab. 5.Oczekiwane przez rolników szkolenia z zakresu pozarolniczej dziaalnoci
gospodarczej
Tematyka szkole
Dofinansowanie dziaalnoci ze rodków UE
Przepisy prawne, podatkowe, rejestrowanie
dziaalnoci
Agroturystyka i turystyka wiejska
Kursy podnoszce kwalifikacje: maa gastronomia, spawacz, itp.
Przedsibiorczo zespoowa
Inne

Ogóem
% gospodarstw wg województw
(w %)*
witokrzyskie
maopolskie** podkarpackie
70,0
61,8
74,6
78,4
50,0

51,5

45,5

54,1

31,9

32,4

40,0

18,9

23,8

23,5

27,3

18,9

5,6
1,3

8,8
1,5

1,8
-

5,4
2,7

*

% w stosunku do 160 osób, które stwierdziy, e zbyt mao jest szkole z zakresu pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej
**
% w stosunku do 68 osób z woj. maopolskiego, 55 osób z woj. podkarpackiego i 37 osób
z woj. witokrzyskiego, które stwierdziy, e szkole z zakresu pozarolniczej dziaalnoci
gospodarczej jest zbyt mao
ródo: badania wasne.

Bez wzgldu na region badani rolnicy wol przedstawia doradcy swoje problemy w trakcie bezporedniej rozmowy, poniewa wtedy mog zapyta o róne kwestie lub rozwia swoje wtpliwoci.
Tab. 6. Najczciej i najchtniej wybierana przez rolników forma doradztwa
Formy

Ogóem (w %)

Indywidualne (spotkanie z doradc)
Grupowe: dyskusja, kurs, wykad
Poradnictwo masowe (radio, prasa)

Odsetek gospodarstw wg województw
maopolskie podkarpaci- witokrzyskie
kie
77,6
80,2
67,6
85,1
25,0
22,8
29,4
22,8
21,4
17,8
23,5
22,8

ródo: badania wasne.

W 2008 roku badani rolnicy korzystali gównie z oferty jednostek doradztwa
rolniczego, czyli orodków doradztwa rolniczego oraz izb rolniczych (tab. 7). Sta
wspóprac rolnicy deklarowali jednak gównie z Orodkami Doradztwa Rolniczego
a nie z samorzdem rolniczym, czyli z izbami rolniczymi. Podobne deklaracje skadali
rolnicy z badanych regionów w 2006 roku. Ponad 91% rolników wskazao wtedy, e
opment, red. G.A. Alsos, S. Carter, E. Ljunggren, F. Welter, Edward Elgar Publishig, Cheltenham UK
Northampton, MA, USA 2011, s. 74-93.
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korzystao ze szkole i doradztwa oferowanego przez Orodki Doradztwa Rolniczego184. Zaskakujcy jest fakt, e wielu rolników – co drugi na Podkarpaciu – korzystao
z usug doradczych firm prywatnych, ale bya to wspópraca nawizywana raz lub dwa
razy w cigu roku i dotyczca koniecznoci rozliczania si z podatków. W 2006 roku
tylko nieliczni wskazywali, e korzystali z usug firm prywatnych.
Tab. 7. Korzystanie przez rolników z pomocy instytucji doradczych w 2008 roku

Instytucje

Orodek Doradztwa Rolniczego
Izba Rolnicza
Prywatna instytucja konsultingowa
Stowarzyszenie
Organizacja branowa
Fundacja
Orodek wspierania przedsibiorczoci
Inne

maopolskie
odsetek
staa
gospowspódarstw
praca*
ogóem
77,2
46,5
62,4
14,9
40,6
4,0

Województwa
podkarpackie
odsetek
staa
gospowspódarstw
praca
ogóem
82,4
59,8
52,0
11,7
50,0
4,9

witokrzyskie
odsetek
gospostaa
darstw
wspópraca
ogóem
65,3
52,5
48,5
6,0
31,7
6,0

14,8
17,8
8,9
6,9

2,0
3,0
-

26,5
19,6
12,7
11,8

11,7
7,8
3,9
1,0

10,9
10,9
2,0
3,0

4,0
-

9,9

-

-

-

-

-

* relacje czstsze ni raz na pó roku
ródo: badania wasne.

Najwysze oceny nie zostay przydzielone jednak nie orodkom doradztwa rolniczego i izbom rolniczym, lecz prywatnym instytucjom doradczym oraz innym,
wród których wskazywane byy gównie instytucje naukowo-badawcze oraz uczelnie
wysze (tab. 8). Z bada Pentoru185 przeprowadzonych wród rolników i mieszkaców
wsi na terenie caego kraju w 2007 r. wynika, e co trzeci rolnik i 40% mieszkaców
wsi nie widzi wród organów pastwa instytucji, które dbayby o polsk wie i rolnictwo. Ponadto 16% rolników i 13% mieszkaców wsi stwierdzio, e wród rzdowych
i pastwowych instytucji majcych wpyw na stan polskiej wsi i rolnictwa nie ma
adnej, która kompetentnie dbaaby o ich interesy. Mimo e rolnicy i inni mieszkacy
wsi korzystaj z pomocy ODR i organizacji zrzeszajcych rolników, nie postrzegaj ich
jako silnych instytucji, które wywieraj znaczcy wpyw na ich sprawy. Sabo oceniono
dziaania izb rolniczych i organizacji pozarzdowych. Podobne opinie wyrazili rolnicy
i przedsibiorcy wiejscy z regionu rozdrobnionego rolnictwa w badaniach wasnych.
Badani przedsibiorcy najczciej korzystali z pomocy orodków doradztwa
rolniczego i prywatnych firm konsultingowych (tab. 9). Niewielu badanych zwracao
si o wsparcie do Agencji Rozwoju Regionalnego (Lokalnego), orodka wspierania
184

A. Czudec, R. Kata, T. Mi, D. Zajc, Rola lokalnych instytucji w przeksztaceniach rolnictwa
o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008,
s. 189.
185
Polska wie i rolnictwo 2007,Raport z bada, Warszawa, pa dziernik 2007, s. 117-121.

112

przedsibiorczoci czy organizacji branowych – najwicej w woj. podkarpackim.
Z pomocy stowarzysze i fundacji najwicej przedsibiorców korzystao w woj. maopolskim i podkarpackim, najmniej za w województwie witokrzyskim – tylko odpowiednio: 7,1 i 1,4%.
Tab. 8. Ocena relacji rolników z instytucjami doradczymi
Instytucje doradcze

Województwa
podkarpackie
witokrzyskie
rednia
wspóczyn- rednia wspóczynocena
nik zmienno- ocena nik zmiennoci
ci
4,2
20,1
4,0
17,1
3,0
40,3
3,1
37,5
4,7
11,2
4,5
12,7

maopolskie
rednia wspóczynnik
ocena*
zmiennoci

Orodek Doradztwa Rolniczego
Izba Rolnicza
Prywatna instytucja konsultingowa
Stowarzyszenie
Organizacja branowa
Fundacja
Orodek wspierania przedsibiorczoci
Inne

4,0
2,8
4,3

17,0
42,9
16,6

3,5
3,4
2,6
2,9

32,5
34,8
39,7
42,5

4,3
4,4
3,2
3,5

15,5
15,4
51,5
19,3

3,6
3,5
3,0
3,7

23,1
19,9
60,1
41,7

4,9

50,1

4,3

49,9

4,8

46,5

* ocena wspópracy w skali od 1 do 5, gdzie, 1 to ocena negatywna, za 5 bardzo dobra
ródo: badania wasne.

Tab. 9. Korzystanie przez przedsibiorców z pomocy instytucji doradczych
w 2008 roku
Instytucje doradcze

Orodek Doradztwa Rolniczego
Prywatna instytucja konsultingowa
Stowarzyszenie
Agencja Rozwoju Regionalnego
(Lokalnego)
Organizacja branowa
Orodek wspierania przedsibiorczoci
Fundacja
Inne

maopolskie
Odsetek
Staa
firm
wspópraogóem
ca*
58,6
22,9
40,0
14,3
27,1
8,5
18,6
-

Województwa
podkarpackie
witokrzyskie
Odsetek
Staa
Odsetek
Staa
firm ogó- wspópraca
firm
wspóem
ogóem
praca
47,0
18,6
67,2
44,3
74,3
8,6
74,2
11,4
24,2
2,8
7,1
2,9
30,0
25,7
1,4

11,4
10,0

-

32,8
25,6

7,2
2,8

11,4
10,0

1,4
2,9

8,5
4,3

-

8,5
14,3

1,4
-

1,4
2,8

-

* relacje czstsze ni raz na pó roku
ródo: badania wasne.

Przedsibiorcy w kadym z badanych regionów, podobnie jak rolnicy najwysze oceny przyznali prywatnym formom konsultingowym (tab. 10). Zdaje si to potwierdza konkluzje Dorozika i innych, e usugi konsultingowo-doradcze nale do
usug profesjonalnych. Charakteryzuj je wysokie kwalifikacje usugodawców potwierdzone dyplomem akademickim, powizania tych usug z nauk, zorientowanie
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gównie na obsug sfery biznesu, przynaleno do grupy usug human based (wana
jest osoba i osobowo profesjonalisty)186.
Wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej potwierdzaj wystpowanie
istotnych zalenoci pomidzy ocen pracy doradców dokonan przez przedsibiorców a wska nikiem skonnoci do szkole, co oznacza, e przedsibiorcy czciej
korzystajcy ze szkole i doradztwa wyej oceniaj prac doradców. Wyniki modeli
logitowych wskazuj, e zwikszenie intensywnoci wspópracy przedsibiorcy
z instytucjami doradczymi wpywa na zwikszenie zakresu korzystania przedsibiorcy
z funduszy UE oraz dokonywanie zmian w strukturze produkcji. Ponadto wyniki obliczonych modeli liniowych pozwalaj na stwierdzenie, e przedsibiorcy czciej korzystajcy z pomocy instytucji doradczych wykazuj wiksz skonno do dokonywania zmian innowacyjnych w przedsibiorstwie oraz dalszego doksztacania si
i udziau w szkoleniach187.
Tab. 10. Ocena relacji przedsibiorców z instytucjami doradczymi
Instytucje doradcze

Prywatna instytucja konsultingowa
Orodek Doradztwa Rolniczego
Stowarzyszenie
Agencja Rozwoju Regionalnego (Lokalnego)
Organizacja branowa
Orodek wspierania przedsibiorczoci
Fundacja
Inne

maopolskie
rednia wspóczynnik
ocena*
zmiennoci

Województwa
podkarpackie
witokrzyskie
rednia
wspóczyn- rednia wspóczynocena
nik zmienno- ocena nik zmiennoci
ci
4,6
21,4
4,7
19,3

4,7

22,1

4,1

20,1

4,2

16,7

4,5

15,6

4,1
3,8

10,0
34,7

4,0
3,8

13,0
36,9

4,2
3,6

15,0
42,1

3,8
3,6

24,0
23,6

3,8
3,9

29,0
45,2

4,8
3,9

35,0
47,8

2,8
3,0

37,5
15,0

3,1
3,7

38,2
18,0

3,0
3,5

38,6
18,0

* ocena wspópracy w skali od 1 do 5, gdzie, 1 to ocena negatywna, za 5 bardzo dobra
ródo: badania wasne.

Patrzc na dane zawarte w tabeli 11 dotyczce dugoci wspópracy rolników
i przedsibiorców z kadego badanego regionu z instytucjami doradczymi mona zauway, e najczciej wskazywanym przedziaem by ten od 2 do 5 lat, czyli okres
zwizany z czonkostwem Polski w UE. Mona wic przypuszcza, e korzystanie
z pomocy instytucji doradczych dla znacznej czci badanych respondentów wizao si
koniecznoci podjcia dziaa dostosowawczych do wymogów UE.
186

L. Dorozik, S. Flejterski, L. Rozenberg, Usugi konsultingowo-doradcze [w:] Wspóczesna
ekonomika usug. red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, PWN, Warszawa 2005, s. 508-531.
187
T. Mi, Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa
w warunkach integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 309.

114

Tab. 11. Dugo wspópracy rolników i przedsibiorców z instytucjami doradczymi
Wyszczególnienie

Od roku
Od 2 do 5 lat
Od 6 do 10 lat
Od 11 do 15 lat
Od 16 do 20 lat
Powyej 20 lat
Razem

Badane gospodarstwa oraz przedsibiorstwa wg województw
maopolskie
podkarpackie
witokrzyskie
rolnicy
przedsirolnicy
przedsirolnicy
przedsibiorcy
biorcy
biorcy
1,0
12,9
1,0
11,4
1,0
2,9
28,7
44,3
30,4
45,7
30,7
41,4
31,7
25,7
25,5
27,1
22,8
28,5
14,9
14,3
16,7
11,4
20,8
12,9
15,8
1,4
12,7
2,9
12,8
11,4
7,9
1,4
13,7
1,4
11,9
2,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

ródo: badania wasne.

Najwaniejszym ródem informacji o moliwoci skorzystania z usug doradczych dla maopolskich i podkarpackich rolników by orodek doradztwa rolniczego
oraz znajomi i rodzina, za dla rolników z regionu witokrzyskiego Internet. Dla przedsibiorców we wszystkich analizowanych regionach gównym ródem informacji
o szkoleniach i doradztwie by Internet oraz instytucje prywatne (tab. 12).
Tab. 12. Najwaniejsze ródo informacji o szkoleniach (doradztwie)
róda informacji
Orodek Doradztwa Rolniczego
Znajomi, rodzina
Internet
Prasa, radio
Ssiedzi
Izba Rolnicza
Instytucja prywatna
Agencja Rozwoju Regionalnego
Inne

Odsetek gospodarstw i przedsibiorstw wg województw
maopolskie
podkarpackie
witokrzyskie
przedsiprzedsirolnicy
biorcy
rolnicy
biorcy
rolnicy
przedsibiorcy
47,5
37,6
26,7
10,9
6,9
5,9
1,0

22,9
24,3
51,4
18,6
10,0
31,4

42,2
31,4
29,4
9,8
13,7
3,0
4,9

24,3
11,4
50,0
8,6
11,4
55,7

61,4
8,9
64,4
24,8
30,7
6,9
-

30,0
27,1
37,1
15,7
7,1
22,9

1,0

1,4
-

-

4,3
-

1,0

4,3
-

ródo: badania wasne.

Badani rolnicy zamierzaj w latach 2009-2013 korzysta z szerokiego wachlarza
usug doradczych, podobnie jak w latach 2004-2008. W strukturze usug doradczych,
z których chc korzysta rolnicy, dominuje poradnictwo w zakresie pozyskiwania rodków finansowych z UE oraz doradztwo techniczne i technologiczne (tab. 13). Na dalszej
pozycji znajduje si natomiast poradnictwo prawne, z którego chciaby w przyszoci
skorzysta co drugi rolnik z woj. maopolskiego i podkarpackiego; rolnicy z woj. witokrzyskiego w mniejszym stopniu s zainteresowani takim poradnictwem. Czste byy te
zgoszenia zapotrzebowania na porady z zakresu ekonomiki i przedsibiorczoci pozarolniczej oraz rolnictwa ekologicznego i ochrony rodowiska.
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Tab. 13. Oczekiwana przez rolników pomoc w zakresie doradztwa (w %)*.
Województwa
Wyszczególnienie

Pomoc w pozyskaniu
rodków finansowych UE
Doradztwo technologiczne
i techniczne
Poradnictwo prawne
Poradnictwo z
zakresu ekonomiki
i przedsibiorczoci
Poradnictwo ekologiczne
Doradztwo w zakresie zarzdzania i
marketingu
Inne

w tym
najwaniejszy

87,5

52,0

87,2

52,5

83,4

witokrzyskie
ogóem
w tym
najwaniejszy
40,2
92,1
63,4

73,0

23,4

69,3

25,7

74,5

28,4

75,2

15,8

46,1
39,1

8,9
7,6

56,4
29,7

7,9
6,9

52,9
47,0

13,7
8,8

28,8
40,6

5,0
6,9

35,2

5,6

39,7

4,0

21,6

6,9

44,5

5,9

18,8

2,6

17,9

3,0

19,6

2,0

18,9

3,0

0,3

-

-

-

-

-

1,0

-

Ogóem

maopolskie
ogóem w tym najwaniejszy

podkarpackie
ogó- w tym najem
waniejszy

*

% rolnicy mogli wybra trzy gówne problemy, gdzie 1 oznaczono jako najwaniejszy
ródo: badania wasne.

Szczególnie podkrelali to rolnicy z woj. witokrzyskiego – nic dziwnego, gdy
w regionie o rozdrobnionym rolnictwie rodzinnym wanie drobna przedsibiorczo
pozarolnicza oraz produkcja ekologiczna powinna si z powodzeniem rozwija, wykorzystujc nadwyki siy roboczej w rolnictwie. Prawie co drugi rolnik z kadego badanego
regionu chce w przyszoci korzysta z poradnictwa w zakresie zarzdzania i marketingu,
a naley tu przypomnie, e w latach 2004-2008 tylko 3% rolników z województwa witokrzyskiego korzystao z doradztwa marketingowego. Stanowi to wan wskazówk dla
instytucji doradczych, które w swojej ofercie szkoleniowo-doradczej powinny umieci
wanie tak tematyk. Jest to szczególnie wane, poniewa jak zauwaa Kania188 potrzeby doradcze stoj na pierwszym miejscu caego procesu doradczego i s pierwsz
czynnoci przy analizie rodowiska wiejskiego jako bazy danych dla sprawnego
funkcjonowania procesu doradczego. Waciwe rozpoznanie potrzeb odbiorców
korzystnie wpywa na podniesienie efektywnoci i skutecznoci udzielanych porad.
Potwierdzeniem przedstawianych tu spostrzee s badania Krzyanowskiej
i Saaty189 przeprowadzone w 2008 roku na Mazowszu: wynika z nich, e rolnicy najczciej oczekuj doradztwa zwizanego z pozyskiwaniem dofinansowania dziaalno188

J. Kania, Potrzeby doradcze rolników wyzwaniem dla doradztwa rolniczego, Wie i Doradztwo,
nr 1, 2002, s. 2-7.
189
K. Krzyanowska, R. Saata, Rola doradztwa w rozwoju gospodarstw rolniczych, Roczniki
Naukowe SERiA, t. XII, z. 2, 2010, s. 156.
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ci z funduszy UE oraz poradnictwa technologicznego, a take badania Zawiszy
i Tuodzieckiej190 prowadzone w województwie kujawsko-pomorskim. wiadczy to
o tym, e badane regiony nie róni si pod tym wzgldem od innych regionów
w kraju oraz o tym, e rolnicy chc wykorzysta szans jak stanowi fundusze UE
i unowoczeni swoje gospodarstwa, aby zwikszy ich konkurencyjnoci.
Tab. 14. Oczekiwana przez przedsibiorców pomoc w zakresie doradztwa (w %)*
Ogóem
Wyszczególnienie
Poradnictwo prawne
Pomoc w pozyskaniu
rodków finansowych
UE
Doradztwo w zakresie
zarzdzania i marketingu
Poradnictwo z zakresu
ekonomiki
i przedsibiorczoci
Doradztwo technologiczne
i techniczne
Poradnictwo w zakresie ochrony rodowiska
Inne

92,4
64,3

w tym
najwaniejszy

maopolskie
w tym
ogóem
najwaniejszy
53,9
92,8
41,4
25,2
61,4
31,4

Województwa
podkarpackie
witokrzyskie
w tym
w tym
ogónajwa- ogóem najwaem
niejszy
niejszy
94,4
78,6
89,9
41,3
64,8
11,4
67,2
32,9

48,1

7,6

49,5

11,4

45,2

2,9

49,5

8,6

46,7

4,8

41,4

7,1

58,8

1,4

40,0

5,7

33,9

7,6

22,8

7,1

28,8

5,7

50,0

10,0

8,6

0,5

14,3

-

2,8

-

8,6

1,4

0,5

0,5

1,4

1,4

-

-

-

-

*

% Przedsibiorcy mogli wybra trzy gówne problemy, gdzie 1 oznaczono jako najwaniejszy
ródo: badania wasne

Oczekiwania doradcze przedsibiorców s nieco inne ni rolników. Przedsibiorcy, bez wzgldu na region najbardziej potrzebuj doradztwa prawnego i podatkowego,
porad zwizanych z pozyskiwaniem dofinansowania dziaalnoci ze rodków UE oraz
doradztwa z zakresu zarzdzania i marketingu (tab. 14). W dalszym cigu zgaszaj
take zapotrzebowanie na poradnictwo w zakresie ekonomiki i przedsibiorczoci,
czyli w dobie globalnego kryzysu nadal potrzebuj wsparcia zwizanego z opacalnoci produkcji lub usug, pozyskiwaniem nowych rynków zbytu oraz moliwoci
wprowadzenia nowej lub rozszerzania realizowanej dziaalnoci gospodarczej. Znikomy odsetek przedsibiorców – szczególnie w woj. podkarpackim – zainteresowany
jest doradztwem w zakresie ochrony rodowiska. Stanowi to kolejne wyzwanie dla
instytucji doradczych, które powinny postara si zainteresowa przedsibiorców t
problematyk.
Najwaniejsz form zdobywania wiedzy dla maopolskich i witokrzyskich
rolników byy nie kursy i szkolenia, lecz rodki masowego przekazu (tab. 15). Podkar190

S. Zawisza, M. Tuodziecka, Dziaalno KPODR w Minikowie po integracji z UE w opinii badanych
doradców, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, CDR Oddzia w Poznaniu, Pozna 2008, s. 24.

117

paccy rolnicy na pierwszym miejscu wymieniali wasne dowiadczenie, na drugim za
rodki masowego przekazu. Okresowe kursy i szkolenia s wskazywane dopiero na
trzeciej pozycji, za internet na czwartej. Ogólnie zatem badani rolnicy wicej informacji o zmianach w zasadach funkcjonowania WPR czerpali ze rodków masowego
przekazu: prasy, radia, telewizji, ale take z internetu. Inaczej byo w przypadku
przedsibiorców: bez wzgldu na region wskazywali, e wszelkich informacji pomocowych przy swojej dziaalnoci gospodarczej szukaj w internecie, nastpnie studiuj
fachow literatur i kieruj si wasn intuicj i nabytym dowiadczeniem. Jako kolejne ródo informacji wskazuj rodki masowego przekazu i prawie na ostatnim miejscu wymieniaj kursy i szkolenia. Wród innych form i róde podnoszenia poziomu
wiedzy i umiejtnoci wane miejsce – w opinii zarówno rolników, jak i przedsibiorców – zajmoway rozmowy z innymi rolnikami i przedsibiorcami, a przede wszystkim wyjazdy do gospodarstw i firm w innych krajach UE.
Tab. 15. róda wzbogacania wiedzy i zwikszania umiejtnoci w opinii rolników
i przedsibiorców
Odsetek gospodarstw i przedsibiorstw wg województw
maopolskie
podkarpackie
witokrzyskie
rolnicy
przedsibiorcy rolnicy przedsibiorcy rolnicy przedsibiorcy

Formy
rodki masowego
przekazu
Wasne dowiadczenie
Okresowe kursy i
szkolenia
Internet
Fachowa literatura
Inne

85,1
69,3

32,9
45,7

71,6
83,3

42,9
47,1

79,2
77,2

25,7
28,6

59,4
40,6
19,7
3,0

21,4
74,3
61,4
1,4

66,7
23,5
10,8
4,9

30,0
81,4
70,0
-

66,3
51,5
24,8
5,0

15,7
82,9
44,3
2,9

ródo: badania wasne.

W przyszoci jednak zarówno przedsibiorcy, jak i rolnicy chc wzi udzia
w praktycznych formach doradztwa takich jak wyjazdy do innych firm i gospodarstw
w krajach UE oraz udzia w warsztatach (tab. 16).
Tab. 16. Formy wspópracy z jednostkami doradczymi najbardziej potrzebne
w prowadzeniu gospodarstwa i przedsibiorstwa
Formy
Udzia w szkoleniach teoretycznych
Udzia w warsztatach praktycznych
Wykonywanie analiz, projektów
Wyjazdy do gosp. i firm w UE
Inne

Odsetek gospodarstw i przedsibiorstw wg województw
maopolskie
podkarpackie
witokrzyskie
przedsiprzedsiprzedsirolnicy
rolnicy
rolnicy
biorcy
biorcy
biorcy
10,9

17,1

44,2

25,7

28,7

28,6

43, 6
10,9
63,4
1,0

45,7
17,1
65,7
1,4

55,9
15,7
67,7
-

57,1
17,1
52,9
1,4

49,5
17,8
55,5
2,0

45,7
5,7
50,0
1,4

ródo: badania wasne.
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Jest to bardzo wana wskazówka dla instytucji doradczych, jak powinny dobiera metody i formy pracy do realizacji przyjtych celów wynikajcych z potrzeb
klientów. Wyra nie wida, e w okresie siedmiu lat czonkostwa Polski w UE
zmieniaj si oczekiwania klientów, którzy nie chc ju szkole teoretycznych, ale
ceni sobie nabycie praktycznych umiejtnoci. Jest to bardzo pozytywnym zjawiskiem i wiadczy o aktywnoci kapitau ludzkiego.

4.2. Efekty i bariery wspópracy z instytucjami doradczymi w opinii
rolników i przedsibiorców
Podnoszenie poziomu kwalifikacji i umiejtnoci ma na celu uzyskanie pó niejszych efektów dziki wprowadzaniu w ycie i wykorzystaniu nabytych wiadomoci
i informacji. Wród uzyskanych efektów rzeczowych, blisko co pity rolnik w kadym
z badanych województw wymienia realizacj nowych inwestycji w gospodarstwie
(tab. 17).
Nastpnie wskazywano na popraw jakoci produkcji i zwikszenie gównie
w woj. podkarpackim i witokrzyskim – powierzchni gospodarstwa, jest to pozytywne, bo wanie w tych regionach wystpuje najwiksze rozdrobnienie gospodarstw.
Ponadto prawie 18% podkarpackich rolników wskazao, e dziki wspópracy z instytucjami doradczymi podjli pozarolnicz dziaalno gospodarcz. Najwaniejsze s
w opinii rolników efekty ekonomiczno-finansowe, zwizane z uzyskaniem wsparcia
finansowego z UE, wzrostem dochodów oraz obnik kosztów produkcji. Blisko poowa wacicieli maopolskich gospodarstw oraz ponad 2/3 podkarpackich i witokrzyskich rolników stwierdzio, e dziki wspópracy z instytucjami doradczymi skorzystali ze rodków finansowych dostpnych w ramach programów UE. Wród uzyskanych efektów pozaekonomicznych rolnicy wszystkich badanych regionów wymieniali popraw warunków i bezpieczestwa pracy w gospodarstwie oraz przestawienie
produkcji na ekologiczn, jednak najwicej takich wskaza odnotowano w woj. podkarpackim. Gówne efekty, zwizane z pozycj na rynku to z kolei wedug rolników
atwiejszy dostp do informacji rynkowej – tak stwierdzi co trzeci rolnik podkarpacki
rolnik, co pity witokrzyski i co dziesity maopolski.
Wród oczekiwanych efektów badani rolnicy równie bez wzgldu na region
wskazywali gównie na efekty ekonomiczno-finansowe, zwizane z pozyskaniem
dofinansowania dziaalnoci ze rodków UE, a tym samym wzrost dochodów w gospodarstwach. Ponadto gównie witokrzyscy i podkarpaccy rolnicy chcieli z pomoc
instytucji doradczych uzyska w przyszoci (lata 2010-2013) efekty rzeczowe, w tym
modernizacj gospodarstw poprzez nowe inwestycje oraz zwikszenie powierzchni
gospodarstwa i poprawienie jakoci uzyskiwanych produktów. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, e w najbliszej przyszoci ponad dziesiciokrotnie wicej ni do tej
pory witokrzyskich rolników chce zaoy wasn firm i w zwizku z tym oczekuje
pomocy ze strony instytucji doradczych. Badani rolnicy bardzo potrzebuj wsparcia ze
strony instytucji doradczych w celu podniesienia konkurencyjnoci swoich gospodarstw, poprzez zwikszenie ich areau, wprowadzenie innowacji technicznych, po119

praw jakoci produktów, a take podjcie dziaalnoci pozarolniczej. Widz take
potrzeb czenia si w grupy producenckie oraz chc zdobywa nowe rynki zbytu
i obniy koszty produkcji. Ponadto dostrzegaj konieczno poprawy stanu rodowiska przyrodniczego.
Wan kwesti s take efekty uzyskane oraz spodziewane w wyniku wspópracy z instytucjami doradczymi przez wacicieli przedsibiorstw. Badani przedsibiorcy – podobnie jak rolnicy – wskazywali gównie na efekty ekonomicznofinansowe, zwizane z uzyskaniem wsparcia finansowego z UE i byli to gównie waciciele firm z regionu witokrzyskiego (tab. 18).
Wród uzyskanych efektów rzeczowych badani przedsibiorcy wymieniali popraw jakoci produktów i usug, zwikszenie zasobów firmy i moliwo realizacji
nowych inwestycji, za najwaniejsze w ich opinii uzyskane efekty pozaekonomiczne
– to: poprawa warunków i bezpieczestwa pracy oraz poprawa stanu rodowiska przyrodniczego, poprzez zmniejszenie emisji cieków, odpadów i ochron jakoci wód
i powietrza. Gówne efekty zwizane z pozycj na rynku to wedug co drugiego przedsibiorcy z kadego analizowanego regionu promocja firm, produktów i wiadczonych
usug oraz atwiejszy dostp do informacji rynkowej. Najbardziej oczekiwanym efektem – jest zdaniem wszystkich przedsibiorców pozyskanie nowych rynków zbytu
oraz moliwo wiadczenia nowych usug. Stanowi to kolejne wyzwanie i zarazem
wskazówk dla instytucji doradczych.
Zarówno przedsibiorcy, jak i rolnicy wskazywali na róne bariery i ograniczenia wspópracy z instytucjami doradczymi. Czynnikiem najczciej postrzeganym
przez badanych przedsibiorców jako bariera rozwoju wspópracy okaza si brak
kompleksowej obsugi – podkrela to a 90% wacicieli firm z regionu witokrzyskiego i ponad 70% z pozostaych analizowanych województw (tab. 19). Ponadto
blisko co drugi witokrzyski przedsibiorca wskazuje na niedostosowanie oferty
szkoleniowo-doradczej do potrzeb wacicieli firm. Przedsibiorcy ze wszystkich
badanych regionów jako pewne ograniczenie w kontaktach z instytucjami wymieniaj take ma rónorodno oferty szkoleniowej oraz sab informacj o oferowanych
usugach.

120

Efekty

Rzeczowe

- zwikszenie powierzchni gospodarstwa
- wzrost moliwoci produkcyjnych gosp.
- wprowadzenie nowej technologii
- specjalizacja gospodarstwa
- wprowadzenie nowego rodzaju produkcji
- inwestycje w gospodarstwach
- poprawa jakoci
- podjcie dziaalnoci pozarolniczej w gosp.
- innowacje techniczne
- przystpienie do grupy producenckiej
- dostp do informacji o rynku, cenach
- pozyskanie nowych moliwoci zbycia
- promocja gospodarstwa (produktów)
- moliwo wiadczenia nowych usug
- skorzystanie z pomocy finansowej UE
- obnika kosztów produkcji
- wzrost dochodu
- obnienie ryzyka gospodarowania
- przestawienie gospodarstwa na ekologiczne
- poprawa stanu zagospodarowania majtku
- poprawa warunków i bezpieczestwa pracy
- poprawa stanu rodowiska naturalnego

Wyszczególnienie

**

A
8,9
5,9
7,9
5,9
3,0
19,8
8,9
4,0
5,9
11,9
3,0
8,9
5,0
49,5
8,9
11,9
6,9
13,9
15,8
22,8
9,9

*

25,7
6,9
7,9
10,9
2,0
19,8
16,8
11,9
6,9
5,9
11,9
10,9
19,8
11,9
60,4
19,8
25,7
9,9
9,9
16,8
39,6
11,9

B

maopolskie
dynamika**
288,8
116,9
184,7
66,7
188,8
297,5
116,9
363,3
222,5
238,0
122,0
222,5
216,0
143,5
71,2
106,3
173,7
120,2
11,8
10,8
4,9
4,9
1,0
18,6
15,7
17,7
1,0
2,9
38,2
11,8
22,5
18,6
71,6
11,8
19,7
7,8
19,6
20,6
34,3
10,8

A
31,4
2,0
3,9
4,9
29,4
26,5
23,5
11,8
6,9
17,6
9,8
13,7
23,5
52,0
22,6
19,7
14,8
17,7
24,5
41,2
31,4

B
266,1
18,5
79,6
158,1
168,8
132,8
1180,0
237,9
46,1
83,1
60,9
126,3
72,6
191,5
189,7
90,3
118,9
120,1
290,7

dynamika

Województwa
podkarpackie

13,9
13,9
2,0
1,0
1,0
20,8
11,9
1,0
1,0
5,0
20,8
3,0
4,0
1,0
68,4
11,9
16,8
4,9
16,8
7,9
29,7
21,8

A

15,8
5,9
3,0
5,9
35,6
28,7
10,9
2,0
8,9
25,7
25,7
9,9
8,9
68,4
26,7
19,8
9,9
14,9
16,8
37,6
28,7

B

113,7
42,4
150,0
590,0
171,2
241,2
1090,0
200,0
178,0
123,6
856,7
247,5
890,0
224,4
117,9
202,0
88,7
212,7
126,6
131,7

dynamika

witokrzyskie

Tab. 17. Efekty uzyskane i spodziewane przez rolników w wyniku wspópracy z instytucjami doradczymi

A – efekty uzyskane, B – efekty spodziewane
efekty uzyskane = 100%
ródo: badania wasne.

*

EkonoPozycja rynkomicznowa
finansowe

Poza-ekonomiczne



Efekty

Rzeczowe

Pozycja
rynkowa

Ekonomicznofinansowe

zwikszenie zasobów firmy
wzrost moliwoci produkcyjnych przeds.
wprowadzenie nowej technologii
innowacje techniczne
inwestycje w firmie
poprawa jakoci
dostp do informacji o rynku, cenach
pozyskanie nowych rynku zbytu
promocja firmy (produktów, usug)
moliwo wiadczenia nowych usug
skorzystanie z pomocy finansowej UE
obnika kosztów produkcji
wzrost dochodu
obnienie ryzyka gospodarowania
poprawa stanu zagospodarowania majtku
poprawa warunków i bezpieczestwa pracy
poprawa stanu rodowiska naturalnego

Wyszczególnienie

**

24,3
7,1
7,1
5,7
14,3
24,3
12,9
5,7
28,6
8,6
32,9
2,9
11,4,
7,1
17,1
17,1
21,4

A

*

B
17,1
14,3
4,3
8,6
27,1
31,4
11,4
24,3
25,7
21,4
34,3
2,9
24,3
11,4
20,0
31,4
30,0

maopolskie
dynamika**
70,4
201,4
60,6
150,9
189,5
129,2
88,4
426,3
89,9
248,8
104,3
213,2
160,6
117,0
183,6
140,2
A
20,0
24,3
1,4
5,7
14,3
38,6
25,7
4,3
22,9
14,3
42,9
7,1
2,9
4,3
25,7
17,1
10,0

B
15,7
25,7
7,1
32,9
41,4
18,6
18,6
35,7
35,7
52,9
11,0
25,7
10,0
25,7
44,3
21,4

Województwa
podkarpackie

78,5
105,8
124,6
230,1
107,3
72,4
432,6
155,9
249,7
123,3
154,9
886,2
232,6
259,1
214,0

dynamika

A
20,0
14,3
10,0
1,4
11,4
11,4
15,7
4,3
22,9
5,7
54,3
15,7
10,0
8,6
5,7
24,3
25,7

B
11,4
24,3
7,1
4,3
32,9
21,4
22,9
18,6
27,1
34,3
45,7
14,0
21,4
11,4
14,3
50,0
31,4

witokrzyskie

Tab. 18. Efekty uzyskane i spodziewane przez przedsibiorców w wyniku wspópracy z instytucjami doradczymi

A – efekty uzyskane, B – efekty spodziewane
efekty uzyskane = 100%
ródo: badania wasne.

*

Pozaekonomiczne



57,0
169,9
71,0
307,1
288,6
187,7
145,9
432,6
118,3
601,8
84,2
89,2
214,0
132,6
250,9
205,8
122,2

dynamika

Dla podkarpackich i witokrzyskich wacicieli form przeszkod w korzystaniu z usug doradczych s ich wysokie ceny oraz fakt, e co czwarty podkarpacki
przedsibiorca nisko ocenia jako pracy instytucji doradczych. Ponadto tylko przedsibiorcy z Podkarpacia wskazywali na utrudniony dostp do instytucji doradczych,
ze wzgldu na du odlego, (gównie przedsibiorcy, których firmy byy pooone
w Bieszczadach). Jednoczenie przedsibiorcy, których firmy znajdoway si w
niekorzystnej odlegoci od instytucji, wykazywali najwiksz ch i potrzeb korzystania z pomocy instytucji. Badani rolnicy za jako najwiksze ograniczenie wspópracy z instytucjami doradczymi wskazywali niedostosowanie oferty szkoleniowej
do potrzeb gospodarstwa – podkrela to co drugi maopolski rolnik, ponad 2/3 witokrzyskich i ponad 80% podkarpackich uytkowników gospodarstw. Stanowi to
bardzo wan wskazówk dla instytucji doradczych, szczególnie dla orodków doradztwa rolniczego, poniewa z ich pomocy korzystao najwicej rolników, e przed
opracowaniem planu dziaania powinni przeprowadzi rozpoznanie potrzeb swoich
klientów. Ponadto co pity rolnik z badanych regionów zwraca uwag na nisk jako usug doradczych. Maopolscy i witokrzyscy rolnicy wskazuj take na brak
dowiadczenia we wspópracy z instytucjami doradczymi, podkarpaccy za – na du
odlego oraz wysokie koszty tego rodzaju usug.
Tab. 19. Bariery wspópracy z instytucjami w opinii rolników i przedsibiorców
Rodzaj bariery
Brak kompleksowej obsugi
Niedostosowanie oferty do potrzeb gosp./firmy
Niska jako oferty ze strony instytucji
Brak dowiadczenia we wspópracy z instytucjami
Dua odlego (za lokalizacja instytucji)
Wysokie koszty korzystania z usug
Brak osoby pierwszego kontaktu
Saba informacja o ofercie ze strony instytucji
Brak zacht w nawizaniu wspópracy z instytucj
Brak oferty wspópracy
Maa rónorodno tematyki szkole
Inne (biurokracja, brak zainteresowania wspóprac, brak potrzeby, itp.)

Odsetek gospodarstw i firm wg województw
maopolskie
podkarpackie
witokrzyskie
przedprzedprzedsirolnicy
rolnicy
rolnicy
sibiorcy
sibiorcy
biorcy
72,9
71,4
90,0
56,4
20,0
83,3
28,6
68,3
45,7
23,8
4,3
6,9
25,7
30,7
7,1
21,8
1,4
2,0
7,1
23,8
1,4
6,9
1,4
36,3
7,1
4,0
5,7
29,4
28,6
14,3
13,9
11,8
6,9
17,1
17,6
22,9
11,4
5,0
2,9
10,9
3,0
5,7
6,9
15,7
15,7
22,9
30,0
28,6
2,0

5,7

-

5,7

8,9

1,4

ródo: badania wasne.

Pomimo barier i ogranicze rolnicy i przedsibiorcy chc korzysta z pomocy
rónych instytucji doradczych, z którymi wczeniej nie wspópracowali. Przedsibiorcy z badanych regionów chc w przyszoci skorzysta z usug prywatnych instytucji
doradczych i oczekuj od nich merytorycznej, kompleksowej obsugi, gdy stwierdzaj, e brak czasu jest dla nich przeszkod w czstym uczestniczeniu w szkoleniach
(tab. 20). W dalszej kolejnoci waciciele firm wymieniali Agencj Rozwoju Regionalnego oraz stowarzyszenia i fundacje, co zapewne wynika z chci uzyskania pomocy
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w ubieganiu si o dofinansowanie z funduszy UE. Rolnicy za oprócz tych instytucji
wskazanych przez przedsibiorców podkrelali konieczno wikszej aktywnoci izb
rolniczych w podejmowaniu dziaa na rzecz obrony interesów rolników, regulowania
rynków rolnych. Rolnicy z Maopolski chc nawiza wspóprac z orodkami wspierania przedsibiorczoci, od których badani oczekuj pomocy w uzyskaniu informacji
o funduszach UE na rzecz podejmowania pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej,
w sporzdzaniu odpowiednich dokumentów. Wród innych instytucji wymieniano
banki, które nie s instytucjami doradczymi, ale wiele z nich oferuje szkolenia z zakresu moliwoci pozyskania taniego kredytu oraz fundusze porcze kredytowych, instytucje ubezpieczeniowe, uczelnie wysze, instytuty naukowe, zakady przetwórcze,
grupy producenckie, lokalne grupy dziaania. Niepokojcy jest fakt, e prawie co drugi
badany rolnik i co trzeci przedsibiorca stwierdzi, e nie ma takich instytucji doradczych, z którymi chciaby podj wspóprac. Moe to wskazywa z jednej strony na
konieczno powstania nowych instytucji, z drugiej za na niezbdne zmiany w ju
istniejcych, uwzgldniajce rozpoznanie potrzeb mieszkaców wsi i popraw jakoci
wiadczonych usug.
Tab. 20. Instytucje, z którymi badani rolnicy i przedsibiorcy do tej pory
nie wspópracowali, ale chcieliby w przyszoci podj wspóprac (w %)
Wyszczególnienie
Brak takich instytucji
Orodek Wspierania Przedsibiorczoci
Agencja Rozwoju Regionalnego
Instytucje prywatne
Stowarzyszenia, fundacje
Wadze samorzdowe
Izby rolnicze
Inne

Odsetek gospodarstw i przedsibiorstw wg województw
maopolskie
podkarpackie
witokrzyskie
przedsiprzedsiprzedsirolnicy
biorcy
rolnicy
biorcy
rolnicy
biorcy
41,6
34,3
51,0
47,1
39,6
40,0
11,9
6,9
5,9
4,0
4,0
2,0
2,0

1,4
7,1
14,3
1,4
1,4
4,3

1,0
1,0
12,8
2,0
1,0
1,0
1,0

4,3
7,1
18,6
2,9
1,4
2,9

2,0
5,0
5,9
3,0
3,0
1,0
1,0

2,9
7,1
17,1
1,4
2,9
2,9

ródo: badania wasne.

Z bada wasnych wynika, e co drugi rolnik bardzo czsto wykorzystuje wiedz uzyskan od doradcy w praktyce, a nawet blisko 2/3 badanych rolników stwierdzio, e czsto. Tylko 1,3% rolników uznao e nie wykorzystuje wiedzy od doradcy, ale
ju 6,2% przedsibiorców wskazao, e wiedza uzyskana od doradcy nie spenia jego
oczekiwa (tab. 21).
Blisko 56% ogóu badanych rolników stwierdzio, e gotowych jest zapaci za
usug doradcz, w tym 52,5% w Maopolsce, 69,6% na Podkarpaciu i najmniej bo
45,5% w województwie witokrzyskim. W przypadku przedsibiorców 71,4% ogóu
badanych z województw maopolskiego i witokrzyskiego oraz 70% z Podkarpacia
stwierdzio, e moe paci za doradztwo jeli bdzie byo ono kompleksowe i szybkie. Generalnie przedsibiorcy uwaaj, e jeeli pac za usugi doradcze to mog
wymaga, a przy ich notorycznym braku czasu potrzebuj szybkiej i trafnej porady.
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Tab. 21. Stopie wykorzystania wiedzy uzyskanej od doradcy w opinii rolników
i przedsibiorców
Wyszczególnienie
Bardzo czsto wykorzystuj
Czsto
Czasami
Nie wykorzystuj
Razem

Odsetek gospodarstw i firm wg województw
maopolskie
podkarpackie
witokrzyskie
przedsiprzedsiprzedsirolnicy
rolnicy
rolnicy
biorcy
biorcy
biorcy
14,8
17,1
19,6
4,3
32,7
24,3
70,3
30,0
68,6
60,0
51,5
55,7
13,9
48,6
10,8
24,3
13,9
17,1
1,0
4,3
1,0
11,4
2,0
2,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

ródo: badania wasne

Wnioski
1. Z bada wasnych wynika, e najwikszy udzia w podnoszeniu poziomu
wiedzy i kwalifikacji rolników z regionów: Maopolski, Podkarpacia i witokrzyskiego miay instytucje znajdujce si w bezporednim otoczeniu gospodarstw, czyli wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego oraz ich oddziay w powiatach i gminach.
Byo to gównie doradztwo i szkolenia zwizane z realizacj zasad Wspólnej Polityki
Rolnej UE, obejmujce wsparcie w zakresie ubiegania si o dopaty bezporednie,
wdraania zasad wzajemnej zgodnoci i inne formy pomocy dostpne w ramach
PROW na lata 2007-2013. Respondenci narzekali na sabe przygotowanie wspomnianych instytucji do wiadczenia doradztwa podatkowego i prawnego oraz brak kompleksowej obsugi, dlatego co trzeci badany skorzysta z usug prywatnych instytucji
konsultingowych i zostay one najwyej ocenione przez rolników. Bardzo due znaczenie w podnoszeniu poziomu wiedzy mieszkaców wsi maj take róne stowarzyszenia i fundacje – z ich pomocy skorzysta co czwarty badany oraz organizacje branowe, a take uczelnie wysze i orodki badawczo-rozwojowe, na wsparcie których
wskaza co dziesity badany.
2. Przedsibiorcy wiejscy z regionów: maopolskiego, podkarpackiego i witokrzyskiego korzystali gównie z oferty doradczej prywatnych firm, obejmujcej
kwestie zwizane z paceniem podatków i uzyskaniem dofinansowania dziaalnoci
z funduszy UE. Najwaniejszym ródem informacji dla wacicieli przedsibiorstw
nie s jednak instytucje, lecz internet oraz rodki masowego przekazu, w tym gównie
telewizja i prasa, za szkolenia i kursy jako sposób podnoszenia poziomu wiedzy uplasoway si na ostatniej pozycji. W przyszoci zarówno przedsibiorcy, jak i rolnicy
chc wzi udzia w praktycznych formach doradztwa, takich jak wyjazdy do innych
firm i gospodarstw w krajach UE oraz w warsztatach, w trakcie których mog zdoby
okrelone umiejtnoci i poprzez obserwacj samodzielnie oceni efekty.
3. Wyzwaniem dla instytucji doradczych jest cige dostosowanie oferty doradczej do potrzeb odbiorców oraz doskonalenie zawodowe na rzecz poprawy jakoci
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oferowanych usug. Chodzi tutaj o profesjonaln, szybk i kompleksow obsug,
jakiej oczekuj rolnicy i przedsibiorcy wiejscy. Jest to szczególnie wane obecnie,
poniewa jak wynika z bada wasnych znacznie wicej osób korzystao z pomocy
doradczej po przystpieniu Polski do UE w zwizku z koniecznoci podjcia dziaa
dostosowawczych w gospodarstwach i firmach do wymogów UE oraz moliwoci
uzyskania dofinansowania. W najbliszej przyszoci mieszkacy wsi (zarówno rolnicy jak i przedsibiorcy) oczekuj od instytucji doradztwa zwizanego z pozyskaniem
funduszy UE, pozyskiwaniem nowych rynków zbytu, realizacj nowych inwestycji
oraz popraw jakoci produktów i usug. Ponadto rolnicy, szczególnie z regionów
podkarpackiego i witokrzyskiego potrzebuj pomocy przy podejmowaniu i realizowaniu pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Przedsibiorcy za bez wzgldu na
region w dalszym cigu borykaj si ze zmianami w przepisach prawnych oraz podatkowych i w tym wzgldzie oczekuj pomocy, a take chc doradztwa w zakresie zarzdzania i marketingu. Stanowi to wan wskazówk dla instytucji doradczych funkcjonujcych na obszarach wiejskich w bliszym i dalszym otoczeniu gospodarstw
i przedsibiorstw.
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