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Od Autorów
Propozycja WPR na lata 2014-2020 z 12 padziernika 2011 roku oddziela
wyranie gospodarstwa maotowarowe od towarowych. Wyrazem tego jest
odmienny sposób ich subwencjonowania i odmienne wymogi, które powinny
spenia i jedne, i drugie. Co wic jest takiego w gospodarstwach maotowarowych, e naley je traktowa inaczej ni towarowe? Odpowiedzi na to pytanie nie mona udzieli szybko, poniewa wiedza o gospodarstwach maotowarowych jest do ograniczona, gdy zainteresowanie ekonomistów skupia si
od lat na gospodarstwach towarowych. Dlatego w tej ksi ce podjto prób
moliwie penego spojrzenia na funkcjonowanie gospodarstw maotowarowych, ich zasoby czynników produkcji, struktur i moliwoci rozwojowe,
zjawiska zachodz ce w produkcji rolniczej po zmianie posiadacza gospodarstwa, stosunek tych posiadaczy do ekologii i inne zagadnienia.
Przyjta w opracowaniu definicja gospodarstw maotowarowych odbiega
od tej sformuowanej w artykule 34 Rozporz dzenia Rady (WE nr 1698/2005).
W tej ostatniej jest bowiem wyranie mowa, e chodzi o gospodarstwa, które
produkuj przede wszystkim na cele konsumpcji rodzin swych posiadaczy,
a jedynie pozosta cz kieruj na rynek. W 1966 roku udzia takich gospodarstw w Polsce, w  cznej liczbie tych, które prowadziy dziaalno rolnicz
wynosi okoo 41%, w 2002 roku by mniejszy o 10 punktów procentowych,
aby w kolejnych latach ulec dalszemu ograniczeniu.
Polska definicja gospodarstwa maotowarowego nie podkrela jednak
struktury rozdysponowania produkcji, lecz wielko gospodarstwa. Zazwyczaj
im jest ono mniejsze, tym wiksza cz wytworzonej produkcji rolniczej jest
konsumowana przez rodzin rolnika. Mae i mniejsze gospodarstwa rolne
(nawet te, które sprzedaj wikszo swej produkcji)  cz jednak inne wane
cechy. Jest to przede wszystkim may dochód, który wymusza na rolniku
i czonkach jego rodziny poszukiwanie dodatkowych róde zarobkowania
i ograniczone moliwoci rozwojowe gospodarstwa spowodowane niedostatkiem wolnych rodków finansowych. Patrz c na gospodarstwa maotowarowe
z tego punktu widzenia nie trudno dostrzec, e jest to grupa liczniejsza, ni
wynika to ze wspomnianej definicji ogólnounijnej.
I jeszcze jedna istotna uwaga. Ekonomista Jerzy Hausner – byy wicepremier rz du RP jest przekonany, e utrzymywanie w naszym kraju osobnego
systemu ubezpiecze i systemu podatkowego, skazuje ludno rolnicz
w duszej perspektywie czasu na skansenizacj, poniewa wtedy ywa tkan7

ka ludzkiej przedsibiorczoci ulega degeneracji1. Cytowany autor nazywa to
„odobywatelnieniem”. Propozycja Wspólnej Polityki Rolnej na nastpny
okres planistyczno-rozliczeniowy Unii Europejskiej pogbi zatem proces
owego „odobywatelnienia” u duej czci rodzin rolniczych w naszym kraju,
poniewa szykuje dodatkowo odrbny sposób dotowania gospodarstw, które
s w ich posiadaniu. Jaki bdzie dugofalowy skutek owego, coraz gbszego
„odobywatelniania” gospodarstw maotowarowych? Ksi ka ta nie daje
odpowiedzi na to pytanie, ale wzbogacaj c wiedz na ten temat, dostarcza
przesanek sugeruj cych, e odpowied jest niemal gotowa, ale nie bdzie
ona prosta.

Prof. dr hab. Wojciech Józwiak
Warszawa, 21.12.2011 r.

1

Patrz artyku pt. „Szybkie szachy”, Tygodnik Powszechny, nr 50 (3257) z 11 grudnia 2011 r.
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STAN OBECNY GOSPODARSTW MAOTOWAROWYCH

1. Uwagi wstpne
Maotowarowe gospodarstwa rolne znajduj si w posiadaniu osób
fizycznych. S one mniejsze od gospodarstw towarowych, które pozostaj we
wadaniu analogicznej grupy posiadaczy. Dysponuj bowiem mniejszymi zasobami czynników produkcji (pracy, ziemi, innych skadników maj tku)
i cechuje je mniejsza wielko ekonomiczna mierzona w ESU2. Dostarczaj
poza tym zazwyczaj tylko cz dochodu rodzinom posiadaczy. Zdecydowana
wikszo gospodarstw maotowarowych czerpie bowiem swe dochody z co
najmniej dwóch róde, gównie z gospodarstwa rolnego i z pracy zarobkowej,
którego z czonków rodziny poza posiadanym gospodarstwem.
Wikszo gospodarstw maotowarowych odrónia od gospodarstw
towarowych znacznie mniejszy od parytetowego poziom dochodów3 i ujemna
reprodukcja maj tku trwaego4, a to powoduje, e ich przyszo stoi pod znakiem zapytania.
Wiedza o gospodarstwach maotowarowych jest jednak do ograniczona.
Celem tego rozdziau jest zatem sprawdzenie:
2

Przyjta w tym opracowaniu definicja odbiega od tej sformuowanej w artykule 34 Rozporz dzenia Rady (WE nr 1698/2005). W definicji jest bowiem wyranie mowa, e chodzi
o gospodarstwa, które produkuj przede wszystkim na cele konsumpcji rodzin swych posiadaczy, a pozosta cz kieruj na rynek.
3
Chodzi o cz dochodu z gospodarstwa przeznaczon na utrzymanie producenta rolnego
oraz jego rodziny. Sytuacja dysparytetu dochodowego wystpuje wtedy, gdy kwota ta po
przeliczeniu na 1 czonka rodziny zatrudnionego w peni w posiadanym gospodarstwie jest
mniejsza od red wynika niej krajowej pacy netto za prac najemn .
4
Na tym tle gospodarstwa towarowe wyrónia prosta lub rozszerzona reprodukcja maj tku
trwaego i zbliony do parytetowego lub ponad parytetowy poziom dochodów uzyskiwanych
z prowadzonego gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na 1 w peni zatrudnion osob oraz
znikomy lub zerowy udzia wartoci produkcji przeznaczonej na wyywienie.
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x homogenicznoci grupy gospodarstw maotowarowych, a jeli nie jest ona
homogeniczna, to ustalenie udziau tych gospodarstw, które maj szans na
trwa egzystencj,
x cech wyróniaj cych gospodarstwa maotowarowe z szansami na trwa
egzystencj od cech tych, które chyl si ku upadkowi,
x wkadu gospodarstw maotowarowych do ochrony rodowiska.
2. Porównanie gospodarstw maotowarowych z towarowymi
Dane pierwotne wykorzystane w tej czci opracowania zostay zgromadzone w 2005 roku w gospodarstwach rolnych funkcjonuj cych w siedemdziesiciu szeciu wsiach. Dobór wsi odzwierciedla rzeczywist struktur obszarow ogóu indywidualnych gospodarstw rolnych zarówno w skali kraju, jak
i w ujciu przestrzennym.
Analizowane gospodarstwa podzielono na dwie grupy. Do maotowarowych zaliczono te, w których dochód z dziaalnoci rolniczej w przeliczeniu na
1 zatrudnion w peni (2200 godzin pracy rocznie) w gospodarstwie osob z rodziny rolnika, by mniejszy od redniego dochodu z pracy osoby pracuj cej
w innych dziaach gospodarki narodowej, a pozostae (gospodarstwa towarowe)
stay si punktem odniesienia dla tych pierwszych.
W 2005 roku udzia gospodarstw maotowarowych wynosi 63% ogóu,
a w ich posiadaniu znajdowao si okoo 39%  cznego obszaru gruntów rolniczych wsi objtych badaniem. Pi lat wczeniej ich rola bya natomiast mniejsza. Udziay w ogólnej liczbie gospodarstw i zasobach ziemi wynosiy bowiem
odpowiednio 56 i 30%.
Ludno z gospodarstw maotowarowych stanowia w 2005 roku 57% ogóu ludnoci rolniczej i okoo 29% wiejskiej populacji.
W gospodarstwach maotowarowych pracowaa rednio 1 przeliczeniowa
osoba (2200 godzin pracy rocznie), podczas gdy w towarowych okoo 2,2 takich
osób. W kadej z tych grup najwikszy by udzia osób zatrudnionych w penym
wymiarze czasu pracy, ale w gospodarstwach maotowarowych udzia ten
wynosi okoo 42% ogóu, podczas gdy w tych su cych do porówna by on
o 18 punktów procentowych (p.p.) mniejszy.
Zatrudnienie w przeliczeniu na jednostk powierzchni uytków rolnych byo w gospodarstwach maotowarowych okoo dwukrotnie wiksze ni w gospodarstwach stanowi cych punkt odniesienia (gospodarstwa towarowe). wiadczy
to o dwóch specyficznych cechach gospodarstw maotowarowych – prowadze10

niu pracochonnych rodzajów produkcji i/lub o niewielkim wyposaeniu technicznym pracy. To ostatnie mierzy si wartoci rodków produkcji (bez wartoci ziemi) w przeliczeniu na penozatrudnion w gospodarstwie osob.
Gospodarstwa maotowarowe w porównaniu z towarowymi charakteryzowa poza tym wikszy odsetek osób, które kieruj nimi przez krótszy okres
czasu (do 10 lat) i mniejszy tych, którzy kieruj przez okres duszy (11 lat
i wicej). Przyczyna tego zjawiska nie jest w peni jasna. Hipotetycznie mona
jednak przyj , e modzi ludzie przejmuj c takie gospodarstwo od rodziców
ekstensyfikowali organizacj produkcji (w ekonomii zjawisko to nosi nazw
dywestycji5), co stawao si przyczyn spadku produkcji towarowej. Owi posiadacze gospodarstw mogli jednak dziki temu ograniczy nakady wasnej
pracy, by móc pracowa zarobkowo poza posiadanym gospodarstwem.
Indywidualne maotowarowe gospodarstwa rolne posiadaj rednio 5-6 ha
uytków rolnych, chocia wystpuj wród nich gospodarstwa wiksze, nawet
trzydziestohektarowe. Posiadaj zatem obszar ziemi rednio okoo piciokrotnie
mniejszy ni gospodarstwa su ce do porówna. Te ostatnie dysponuj bowiem
obszarem wynosz cym rednio okoo 27 ha uytków, przy czym najwikszy ich
odsetek (okoo 76%) zawiera si w przedziale 10-50 ha.
Jest charakterystyczne, e gospodarstwa maotowarowe odrónia od towarowych duo mniejszy udzia nakadów pracy najemnej w cakowitych nakadach
pracy (odpowiednio o okoo 1 i 9%) oraz dzierawionej ziemi w ogólnych jej zasobach (odpowiednio o okoo 6 i 21%). Nie pozostaje to bez wpywu na zrónicowanie osi ganych efektów ekonomicznych midzy gospodarstwami obu porównywanych grup, oczywicie na niekorzy gospodarstw maotowarowych.
W obu porównywanych grupach funkcjonoway gospodarstwa o podobnej
organizacji produkcji. Mona wyróni wród nich gospodarstwa o rónym
stopniu specjalizacji:
x specjalistyczne z uprawami polowymi, uprawami trwaymi (gównie sady),
chowem przeuwaczy (gównie bydo mleczne lub opasowe), chowem
trzody chlewnej lub drobiu, a take specjalistyczne ogrodnicze (warzywa,
kwiaty itd.),
x wielostronne rolinne,  cz ce rónorakie uprawy polowe z prowadzeniem
plantacji trwaych,
x wielostronne,  cz ce rónorak produkcj rolinn i zwierzc .
5

Wojewodzic T., Dywestycje w gospodarstwach rolnych – istota, definicje, podzia, Wie
i Rolnictwo, nr 2, Warszawa, 2010.
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Gospodarstwa maotowarowe cechowa nieco wikszy (o okoo 3 p.p.)
udzia gospodarstw z produkcj wielostronn . Wielostronno ogranicza zmienno dochodów w kolejnych latach, cho zarazem utrudnia moliwoci poprawy
efektywnoci produkcji, poniewa producenci rolni nie s w stanie ledzi dostatecznie precyzyjnie informacje o cenach wielu produktów i wielu potrzebnych im rodków produkcji, oraz o moliwociach wdraania innowacji gównie
w zakresie technologii produkcji. Poniewa jednak rónice w charakteryzowanym zakresie byy niewielkie, wic taki sposób organizacji produkcji tylko
w ograniczonym zakresie ogranicza efekty uzyskiwane przez gospodarstwa maotowarowe w porównaniu do towarowych.
Gospodarstwa maotowarowe odrónia ponadto od towarowych wyranie
wikszy (o 20 p.p.) udzia tych z produkcj rolinn (odpowiednio okoo 47
i 27%). Miao to zapewne konotacje ze zjawiskiem dywestycji, o którym wspomniano wczeniej. Odpowiednio dobrana struktura produkcji rolinnej pozwalaa ograniczy nakady pracy wasnej w gospodarstwie, a to pozwalao pracowa
zarobkowo rolnikowi i/lub czonkom jego rodziny poza posiadanym gospodarstwem. Takie zjawisko wystpowao przede wszystkim wród osób modych,
które niedawno przejy gospodarstwo.
O d eniu posiadaczy gospodarstw maotowarowych do ograniczania nakadów pracy wiadczy te wikszy o okoo 19 p.p. ni w gospodarstwach towarowych udzia tych, które specjalizuj si w uprawach polowych, gównie zbó.
Korzystanie z usug przy zbiorach ogranicza wtedy nakady pracy wasnej do
20-30 godzin na 1 ha, co w gospodarstwie o niewielkiej powierzchni (a takimi
s w wikszoci gospodarstwa maotowarowe) powoduje, e wikszo niezbdnych prac posiadacz gospodarstwa moe wykona podczas rozoonego
w czasie urlopu.
Warto te doda, e prowadzenie produkcji rolinnej pozwala rolnikom
i czonkom ich rodzin unikn  pracy w niedziele i wita, co ma zwi zek ze
zmian wartoci, jaka zachodzi wród modszej czci ludnoci rolniczej. Modzi ludzie chc mie tydzie pracy taki jak osoby pracuj ce w innych zawodach,
które na ogó nie pracuj w soboty i niedziele oraz w dni wi teczne, a jeli pracuj , to z wolnych dni mog korzysta zamiennie w czasie tygodnia.
Zrónicowana organizacja produkcji wywieraa wpyw na uzyskiwane
dochody, a wskazuj na to liczby z tabeli 1. Tylko okoo 22% rodzin z gospodarstwami maotowarowymi utrzymuje si gównie z prowadzenia produkcji
rolniczej, pozostae za czerpi wikszo swych dochodów z pracy zarobkowej
poza gospodarstwem oraz z rent i emerytur. Wród gospodarstw towarowych
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dominuj natomiast te (okoo 92% ogóu gospodarstw tej grupy), które dochody
swe czerpi gównie lub wy cznie z produkcji rolniczej.
Tabela 1. Struktura rodzin z gospodarstwami maotowarowymi i towarowymi
wedug gównego róda dochodu w 2005 r.
Odsetek rodzin utrzymuj cych si gównie z:

Gospodarstwa

produkcji rolniczej

pracy zarobkowej

rent i emerytur

Maotowarowe

22,1

47,6

30,3

Towarowe

91,9

6,4

1,7

ródo: opracowano na podstawie bada terenowych IERiG -PIB.

Z innych danych odnosz cych si do analizowanych grup gospodarstw wynika, e jedynie okoo 9% rodzin z gospodarstwami maotowarowymi czerpie
cao swych dochodów z gospodarstwa rolnego. Mona z du doz pewnoci
domniemywa, e rodziny te maj niski poziom ycia. W gospodarstwach towarowych udzia rodzin czerpi cych swe dochody wy cznie z gospodarstwa rolnego jest znacznie wikszy i wynosi okoo 23%. Zdecydowanie wiksza cz
rodzin obu analizowanych grup gospodarstw rolnych (odpowiednio okoo 91
i 77%) czerpie zatem swe dochody z dwóch lub wicej róde.
Tabela 2. Dochody rodzin z gospodarstwami niskotowarowymi i towarowymi
wedug gównego róda utrzymania w 2005 r.

Gospodarstwa

ogóem
razem

redni roczny dochód:
wedug gównego róda utrzymania:
praca:
emerytury
rolnictwo
na wasny
i renty
najemna
rachunek
w tys. z na 1 rodzin

Maotowarowe

26,1

33,1

32,0

42,6

22,7

15,7

Towarowe

63,1

76,1

67,8

101,1

54,2

59,2

w tys. z na 1 osob
Maotowarowe

6,6

7,7

7,4

10,2

6,1

4,5

Towarowe

13,5

14,0

12,6

19,8

9,7

13,5

ródo: opracowano na podstawie danych z bada terenowych zrealizowanych w IERiG -PIB
w 2005 roku.
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Analiza dochodów rodzin wskazuje, e w gorszej sytuacji s te z gospodarstwami maotowarowymi (tabela 2). Ich roczny dochód w przeliczeniu na 1 rodzin i na 1 osob w rodzinie wynosi odpowiednio okoo 41 i 49% redniego
dochodu rodzin z gospodarstwami towarowymi, a zblione relacje wystpuj
w wikszoci podgrup wyrónionych ze wzgldu na dominuj ce ródo dochodów. Bardzo due rozbienoci midzy dochodami (trzykrotne i wiksze)
stwierdzono jedynie w grupie rodzin utrzymuj cych si gównie z dochodów
z gospodarstwa rolnego. Ekstrapoluj c ustalone liczby na ogó indywidualnych
gospodarstw rolnych, mona ustali, e wród ogóu gospodarstw maotowarowych jest 220 tys. takich, które zapewniaj dochody zaledwie na poziomie
minimum egzystencji.
Tabela 3. Struktura dochodów pieninych rodzin z analizowanych grup
gospodarstw w 2005 r.
Gospodarstwa

Udzia dochodów z:
w tym z:
pracy
emerytur
gospodarstwa
zarobkowej
i rent
dziaalnoci
dopat
innej*
Suma wiersza = 100

Maotowarowe

48,1

28,6

23,3

9,8

0,5

Towarowe

11,1

11,3

77,6

15,3

0,1

* Dochody z usug: mechanizacyjnych, agroturystycznych i innych wiadczonych z wykorzystaniem maj tku gospodarstwa.
ródo: opracowano na podstawie bada terenowych zrealizowanych w IERiG -PIB w 2005 r.

Wnioski pyn ce z analizy liczb zestawionych w tabeli 3 potwierdzaj
wnioski z tabeli 1. Warto jednak zwróci uwag na dwie dodatkowe kwestie.
Pierwsza dotyczy znikomego udziau dopat w dochodach gospodarstw maotowarowych6. Po prostu, cz tych gospodarstw nie skada odpowiednich wniosków i w efekcie nie korzysta z tego róda dochodów. Druga za kwestia dotyczy gospodarstw prowadz cych pozarolnicz dziaalno gospodarcz na wasny
rachunek. Dochody z tego róda s podstaw utrzymania dla okoo 6% rodzin,
ale ich udzia jest wikszy ni w grupie gospodarstw towarowych. W obu przypadkach s to przede wszystkim firmy jednoosobowe lub rodzinne, które sporadycznie zatrudniaj osoby spoza najbliszej rodziny.

6

Udzia dopat w dochodach indywidualnych gospodarstw rolnych o wielkoci 2-4 i 4-8 ESU
objtych monitoringiem Polskiego FADN wynosi okoo 42% w 2005 r.
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3. Moliwoci rozwojowe gospodarstw maotowarowych
W tej czci opracowania przyjto, e gospodarstwa maotowarowe charakteryzuj si wielkoci do 8 ESU. W 2007 roku dziaalno rolnicz prowadzio
1509 tys. takich gospodarstw z powierzchni powyej 1 ha uytków rolnych,
w tym 521 tys. o wielkoci 2-7,9 ESU. Liczba gospodarstw towarowych wynosia natomiast 243 tys.
ródem danych liczbowych w analizie wykorzystanej w tym rozdziale
stay si wyniki monitoringu Polskiego FADN obejmuj ce gospodarstwa osób
fizycznych i lata 2006-2009. W analizie:
x wykorzystano dodatkowo pojcie – „wynagrodzenie pracy wasnej” osób
pracuj cych w posiadanych gospodarstwach. Policzono je jako rónic dochodu rolniczego brutto i kwoty zainwestowanych w gospodarstwo rodków,
pomniejszonej o kwot rodków pochodz cych z PROW, a przeznaczonych
na inwestycje. Kwot tak liczonego „wynagrodzenia” przeliczono nastpnie
na jednostk nakadu pracy wasnej;
x uwzgldniono wskanik rentownoci kapitau wasnego w postaci relacji zysku do wartoci kapitau wasnego. Zyski dla gospodarstwa ustalono natomiast jako rónic przychodów ogóem i kosztów ogóem gospodarstwa rolnego, powikszonych o umownie policzone koszty pracy wasnej rolnika
oraz czonków ich rodzin w prowadzonym gospodarstwie7;
x wzito pod uwag wskanik efektywnoci technicznej ustalany przy pomocy
metody SFA (Stochastic Frontier Analysis), jako iloraz faktycznego efektu
z moliwym do osi gnicia efektem optymalnym, który mógby by uzyskany przy niezmienionym poziomie nakadów.
Okazao si (tabela 4), e „wynagrodzenie” rolnika i czonków jego rodziny za prac w gospodarstwie maotowarowym wynosio w przeliczeniu na
1 w peni zatrudnion osob zaledwie okoo 25% redniej kwoty dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa towarowego. W efekcie byo ono duo mniejsze od
poziomu parytetowego8. Praca w gospodarstwie maotowarowym bya wic b7

Wicej szczegóów dotycz cych metody zawiera tekst M. Zieliskiego: „Sytuacja ekonomiczna i efektywno wykorzystania posiadanych zasobów czynników produkcji w rodzinnych gospodarstwach rolnych bez osób ubezpieczonych w KRUS”, [w] Efektywno funkcjonowania, aktywno inwestycyjna i zdolno konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych, praca zbiorowa pod red. W. Józwiaka, IERiG -PIB, Program Wieloletni 2005-2009, nr 108, Warszawa 2008.
8
Relacja rocznego dochodu z gospodarstwa (w czci przeznaczonej na utrzymanie rolnika
i jego rodziny) przypadaj ca na 1 osob przeliczeniow pracuj c (w penym wymiarze czasu) w posiadanym gospodarstwie do redniej krajowej pacy z pracy najemnej.
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dem z ekonomicznego punktu widzenia w sytuacji, kiedy praca zarobkowa poza
nim (po odjciu ewentualnych kosztów dojazdu z domu do pracy i z powrotem)
przynosia rodzinie wikszy dochód.
Okazao si ponadto, e bardzo may dochód na osob przeliczeniow
z rodziny rolnika pracuj c w posiadanym gospodarstwie maotowarowym by
jedn z przyczyn deprecjacji maj tku trwaego (zmniejszania jego wartoci), na
co wskazuje ujemna wielko wskanika wartoci inwestycji netto (tabela 4).
Sytuacja tego rodzaju moe zapowiada likwidacj gospodarstwa w bliszej
lub dalszej przyszoci.
Tabela 4. Dochody gospodarstw rolnych maotowarowych i towarowych,
ich ocena oraz warto inwestycji netto
(rednie liczby z lat 2006-2009 przeliczono na 1 gospodarstwo)
Dochód (tys. z)*

Parytet dochodowy
(%)**

Warto inwestycji
netto (tys. z)***

Maotowarowe****

6,7

39,4

-3,0

Towarowe

59,7

124,4

13,2

Gospodarstwa

* Obliczenia wasne sporz dzone na podstawie wyników monitoringu Polskiego FADN i RER.
** Relacja rocznego dochodu z gospodarstwa (w czci przeznaczonej na utrzymanie rolnika
oraz jego rodziny) przypadaj ca na 1 osob przeliczeniow pracuj c (w penym wymiarze
czasu) w posiadanym gospodarstwie do redniej krajowej pacy z pracy najemnej.
*** Warto inwestycji brutto ( cznie z kupnem ziemi) pomniejszona o kwot amortyzacji.
**** cznie z gospodarstwami rolnymi o wielkoci do 2 ESU.
ródo: W. Jaga, W. Józwiak: Korekta obcie gospodarstw rolnych osób fizycznych
a moliwo ci rozwojowe tych gospodarstw, [w] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji
rolnictwa i gospodarki ywno ciowej w 2009 roku, praca zbiorowa pod kier. A. Kowalskiego,
IERiG -PIB, Warszawa 2010.

Praca we wasnym gospodarstwie towarowym bya natomiast zajciem intratnym. Dodatnia warto inwestycji netto wiadczya o powikszaniu wartoci
maj tku i informowaa, e gospodarstwo miao cech trwaoci, poniewa powikszao i modernizowao maj tek, a to dawao moliwo adaptacji do zmieniaj cych si warunków otoczenia.
Gospodarstwa z obu analizowanych grup róni si jednak zalenoci
pomidzy rentownoci prowadzonej dziaalnoci rolniczej a wskanikiem efektywnoci prowadzonej produkcji, a to wskazuje porednio na poziom wiedzy
z zakresu techniki i technologii produkcji rolniczej, zarz dzania i marketingu,
a take na ewentualne popenione bdy zwi zane z inwestycjami. Z tego punktu
widzenia wyróniono w ich ramach po 4 podgrupy (tabela 5):
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x przoduj ce, wykorzystuj ce w peni dostpne zasoby czynników produkcji
i trafnie dopasowuj ce si do wymogów rynku;
x potencjalnie rozwojowe, które maj moliwo powikszenia rentownoci
przychodów pod warunkiem wzrostu efektywnoci gospodarowania w wyniku poprawy jakoci zarz dzania, a take wiedzy z zakresu techniki i technologii produkcji rolniczej;
x problemowe, które mog mie sytuacj zblion do potencjalnie rozwojowych, jeli nast pi poprawa umiejtnoci marketingowych;
x zagroone, których posiadacze popenili b d w doborze struktury produkcji,
wic powinni inwestowa, by reorganizowa produkcj, ale przy ponoszonych stratach jest to ju na ogó nie do zrealizowania.
Tabela 5. Struktura gospodarstw niskotowarowych i towarowych róni cych si
efektywnoci produkcji i rentownoci przychodów
Podgrupy
gospodarstw*

Gospodarstwa:

rednio

maotowarowe**

towarowe

Przoduj ce

1,7

1,8

1,7

Potencjalnie
rozwojowe

25,6

61,0

36,4

Problemowe

70,7

37,0

60,3

Zagroone

2,2

0,2

1,6

* Blisza charakterystyka podgrup znajduje si w tekcie powyej tabeli 8.
** Obejmuj jedynie gospodarstwa o wielkoci 2-8 ESU.
ródo: obliczenia sporzdzone przez M. Zieliskiego i J. Sobierajewsk na podstawie wyników monitoringu Polskiego FADN z lat 2005-2007.

Tabela 5 nie w peni oddaje zakres pojcia – gospodarstwo maotowarowe.
Nie uwzgldniono w niej bowiem liczb odnosz cych si do gospodarstw o wielkoci do 2 ESU, które nie s monitorowane przez Polski FADN. Mona zatem
domniemywa, e struktura wydzielonych w tabeli podgrup gospodarstw niskotowarowych byaby nieco inna, gdyby analiz objte zostay wszystkie gospodarstwa o wielkoci do 8 ESU. Zapewne mniejszy byby udzia gospodarstw
przoduj cych i potencjalnie rozwojowych, wikszy natomiast problemowych
i zagroonych, ale kierunek relacji odnosz cych si do gospodarstw towarowych
zostaby najprawdopodobniej zachowany.
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Pewna lub do pewna przyszo rysuje si tylko przed gospodarstwami
przoduj cymi i potencjalnie rozwojowymi o wielkoci 2-8 ESU. Ich  czny
udzia w gospodarstwach maotowarowych wynosi okoo 27%, podczas gdy
w towarowych jest ich okoo 63%. Trwa b d trwalsz perspektyw istnienia
w duszym okresie czasu ma wic jedynie stosunkowo w ska grupa gospodarstw maotowarowych, podczas gdy w towarowych wikszo.
Prawdopodobne obnienie poziomu dopat bezporednich przewidywane
na lata 2014-2020 moe zmieni powysze proporcje. Nie dotknie ono gospodarstw, które nie korzystaj z dopat, a to oznacza, e zapewne nie bd z nich
korzysta. Dotknie natomiast gospodarstwa korzystaj ce z dopat, gównie towarowe i w mniejszym stopniu maotowarowe.
Gospodarstwa maotowarowe skorzystaj natomiast w mniejszym stopniu
z przewidywanego wzrostu koniunktury wiatowej na produkty pochodzenia
rolniczego, podczas gdy cz towarowych (gównie producenci zbó) stan si
beneficjentami tego zjawiska. Jednak te z chowem zwierz t ywionych paszami
treciwymi (przede wszystkim trzoda chlewna i drób) odczuj spadek dochodów
spowodowanych wzrostem cen pasz treciwych, w których jak wiadomo zboa
s podstawowym komponentem.
4. Wkad gospodarstw niskotowarowych w dostarczanie rodowiskowych
dóbr publicznych
Pisano we wstpie do tego opracowania, e gospodarstwa maotowarowe
posiadaj 37% krajowego obszaru uytków rolnych, ale w ich posiadaniu znajduje si te okoo 70% krajowego obszaru innych gruntów bd cych w posiadaniu gospodarstw rolnych. Poza powierzchni zabudowan , drogami i lasami
obejmuj one nieuytki, które w swej wikszoci maj znaczenie w ochronie
biorónorodnoci [Józwiak 2006]. Dlatego zwie si je niekiedy uytkami ekologicznymi (obiektami kompensacji biologicznej), a skadaj si na nie: ródpolne
i ródlene „oczka wodne”, starorzecza, kpy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, paty nieuytkowanej rolinnoci, wychodnie skalne, kamiece,
skarpy itd. Owe uytki ekologiczne, a wraz z nimi gospodarstwa maotowarowe
przyczyniaj si w znacznym stopniu do istnienia mozaikowatego krajobrazu,
tak charakterystycznego dla naszego kraju.
Gospodarstwa maotowarowe wnosz poza tym okrelony wkad, polegaj cy na dostarczaniu rodowiskowych dóbr publicznych, gównie poprzez utrzymywanie gleby w dobrej kulturze.
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Gleby uytków rolnych znajduj cych si w dobrej kulturze s ogromnym „magazynem” dwutlenku wgla z racji na zawarto w nich martwej
materii organicznej i bogactwo ycia (drobnoustroje, grzyby, luzowce, bezkrgowce, drobne ssaki). Ograniczaj c emisj tego gazu cieplarnianego do
atmosfery hamuj proces ocieplania si klimatu. Uytki rolne w dobrej kulturze s ponadto gwarantem wysokich i wyrównanych z roku na rok plonów
rolin uprawnych.
Uytki rolne utrzymywane byy w 2007 roku w dobrej kulturze zarówno
w maotowarowych, jak i towarowych gospodarstwach rolnych (tabela 6).
W obu przypadkach ich udzia wynosi okoo 99%  cznej powierzchni ich
uytków rolnych.
Tabela 6. Utrzymywane w kulturze uytki rolne i ugorowane grunty orne
w gospodarstwach maotowarowych i towarowych w 2007 r.
Gospodarstwa z powierzchni :

Gospodarstwa

uytków
rolnych
(UR)
[A]

UR
w dobrej
kulturze
[B]

gruntów
GO
ornych
ugoro(GO)
wanych
[C]
[D]
Liczba gospodarstw
w liczbach
%
bezwzgldnych
udzia
[B/A]

w liczbach
bezwzgldnych
Ogóem towarowe
(2 i wicej ESU)
Maotowarowe
(2-8 ESU)
Towarowe
(8 i wicej ESU)

udzia
[D/C]

%

763545

763115

99,9

737189

49598

6,7

520904

520649

99,9

501023

36158

7,2

242641

242466

99,9

236166

13440

5,7

Powierzchnia
w hektarach
Ogóem towarowe
(2 i wicej ESU)
Maotowarowe
(2-8 ESU)
Towarowe
(8 i wicej ESU)

%

w hektarach

%

10971794

10901278

99,4

8416006

91762

1,1

4414421

4376902

99,2

3229463

54737

1,7

6557373

6524376

99,5

5186543

37025

0,7

ródo: obliczenia B. Chmielewskiej na podstawie: Charakterystyka gospodarstw rolnych
w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008, s. 300-301.
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Wiksze rónice midzy analizowanymi grupami gospodarstw wyst piy
w odniesieniu do gruntów ugorowanych, które mona traktowa jako element
wywieraj cy pozytywny wpyw na zachowanie naturalnych siedlisk lub
mniejsze zanieczyszczenie gleby rodkami chemicznymi. W ogólnej liczbie
gospodarstw uytkuj cych grunty orne udzia tych z ma produkcj towarow i z gruntami ugorowanymi wynosi okoo 7%, podczas gdy w towarowych
udzia ten by o 1-2 p.p. mniejszy. Powierzchnia gruntów ugorowanych wynosia natomiast w grupie gospodarstw maotowarowych tylko okoo 2%  cznej powierzchni ich gruntów ornych, a w grupie gospodarstw pozostaych bya
jeszcze mniejsza.
Ekologiczne metody produkcji s rzadkoci w polskim rolnictwie, ale stosowane s we wszystkich grupach wielkociowych gospodarstw, nawet w tych
najmniejszych (do 2 ESU). Relatywnie czciej stosuj je jednak gospodarstwa
wiksze, a w najwikszym stopniu towarowe, w których udzia gospodarstw stosuj cych ekologiczne metody produkcji wynosi 1% (tabela 7).
Tabela 7. Gospodarstwa indywidualne z ekologicznymi metodami produkcji
wedug wielkoci i stopnia towarowoci w 2007 r.
Gospodarstwa i ich udzia

Gospodarstwa o sile ekonomicznej:
w tym:
2 i wicej
do 2 ESU
2-8
ESU
8 i wicej ESU
ESU
(maotowarowe)
(towarowe)

Gospodarstwa ogóem (tys.)

1623700

763547

1871

6464

0,1

0,8

0,8

1,0

x

100,0

63,3

36,7

Gospodarstwa, które stosuj
ekologiczne metody produkcji rolniczej (tys.)
Udzia gospodarstw z metodami ekologicznymi (gospodarstwa ogóem = 100)
Gospodarstwa powyej
2 ESU, które stosuj ekologiczne metody produkcji
= 100 (%)

520906
4092

242641
2371

ródo: Obliczenia B. Chmielewskiej sporzdzone na podstawie: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008, s. 300.

Na nike zainteresowanie ochron rodowiska ze strony gospodarstw
maotowarowych wskazuj te poczynania gospodarstw pooonych na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, której celem jest zachowanie zagroonych wyginiciem siedlisk przyrodniczych dla gatunków
rolin i zwierz t charakterystycznych dla regionów biogeograficznych
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[Niewgowska 2011]. W Polsce wystpuj 2 takie regiony – kontynentalny
i alpejski (polska cz Karpat).
W Polsce Sieci Natura 2000 objte jest blisko 62 tys. km2 (okoo 20% cakowitej powierzchni kraju), w tym 36% zajmuj uytki rolne. Na obszarze tym
funkcjonuje okoo 73 tys. gospodarstw rolnych, a okoo 230 tys. uytkuje grunty
pooone czciowo na tym obszarze. Znaczna liczba tych gospodarstw (okoo
44%) to jednostki bardzo mae (1-5 ha uytków rolnych), blisko 1/2 z nich dysponuje powierzchni 5-30 ha, a jedynie okoo 6% – powierzchni 30 i wicej ha.
Tylko 1,2-1,3 tys. gospodarstw (0,4% z ogólnej liczby okoo 303 tys.,
które w caoci lub w czci funkcjonuj na obszarach Sieci Natura 2000)
uczestniczy w ochronie rodowiska w ramach „pakietu Natura 2000”, bd cego czci programu rolnorodowiskowego. S to przede wszystkim gospodarstwa wiksze: 23% tych z powierzchni 30 i wicej ha uytków; 0,3-0,4%
tych z grupy 5-30 ha i sporadycznie jeszcze gospodarstwa mniejsze. redni
obszar uytków rolnych gospodarstw, które uczestnicz w programie wynosi
okoo 24 ha. Poza typow produkcj rolnicz prowadzon w sposób zrównowaony, wiadcz one usugi zwi zane z konserwacj krajobrazu i ochron
biorónorodnoci.
Realizacja „pakietu Natura 2000” wymaga m.in. przestrzegania okrelonych zasad stosowania nawozów mineralnych i chemicznych rodków ochrony
rolin oraz chowu zwierz t (chów ekstensywny). Analizy wskazuj , e gospodarstwa realizuj ce „pakiet” gospodaruj zgodnie z tymi zasadami. Ponosz bowiem mniejsze koszty ogóem w przeliczeniu na 1 ha uytków rolnych (w tym
równie koszty bezporednie) i charakteryzuje je bardziej rónorodna struktura
upraw ni gospodarstwa spoza strefy ogranicze rolnorodowiskowych.
5. Wnioski
Gospodarstwa maotowarowe tworz bardzo liczn grup gospodarstw
rolnych, ale ich znaczenie gospodarcze jest znacz co mniejsze ni gospodarstw
towarowych, jeli by to mierzy udziaem stanu posiadania powierzchni uytków rolnych. S one jednak miejscem pracy dla wikszoci osób aktywnych
zawodowo (pracuj cych w rolnictwie) i ródem dodatkowych dochodów dla
91% rodzin z gospodarstwami maotowarowymi, a okoo 9% utrzymuje si wy cznie tylko z tego róda. Gospodarstwa maotowarowe wnosz poza tym
okrelony wkad do ochrony rodowiska.
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Niej przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy dotycz cej gospodarstw maotowarowych.
1. Charakterystyk gospodarstw maotowarowych zawart we wstpie do prezentowanego opracowania naley uzupeni o spostrzeenie, e w znacznie
mniejszym stopniu ni towarowe korzystaj one z pracy najemnej i z dzierawy ziemi. Moe to wynika z niedostatecznej poday tych czynników na
rynkach lokalnych, ale mog by inne przyczyny tego zjawiska. Najbardziej
prawdopodobn jest awersja do ryzyka, a take zainteresowanie ograniczeniem nakadów pracy wasnej rolnika i czonków jego rodziny. Awersja do
ryzyka cechuje starszych rolników, modsi natomiast przejmuj c gospodarstwo d  do ograniczenia w nim wasnych nakadów pracy, bowiem gównym ródem dochodów jest dla nich zazwyczaj praca poza posiadanym gospodarstwem rolnym.
2. Wród gospodarstw maotowarowych przewaaj gospodarstwa o wielostronnej produkcji, prowadzone zazwyczaj przez starszych rolników. Modsi
rezygnuj natomiast z produkcji zwierzcej i z bardziej pracochonnych
upraw. Postpuj ca zmiana pokole bdzie poza tym zwiksza najprawdopodobniej udzia gospodarstw maotowarowych specjalizuj cych si
w uprawie zbó i rolin technologicznie podobnych. Modzi rolnicy bd poza tym rezygnowa z uprawy gruntów o zych warunkach dojazdu, z nie
skomasowanymi polami, z glebami o zej jakoci itd.
3. Dochody z gospodarstwa maotowarowego przeznaczone na utrzymanie rolnika i jego rodziny s po ich przeliczeniu na jednostk przeliczeniow pracy
wasnej (jedna w peni zatrudniona w gospodarstwie osoba) rednio o okoo
60% mniejsze od dochodu parytetowego. Jest to wana przyczyna poszukiwania zatrudnienia poza posiadanym gospodarstwem rolnym. Jest to te jedn z przyczyn deprecjacji maj tku trwaego gospodarstwa, co wyraa si corocznym zmniejszaniem jego wartoci. Istnienie takiej sytuacji moe zapowiada przysz likwidacj gospodarstwa, chyba e produkcja zacznie by
prowadzona na zasadzie kupowania usug.
4. Nie wszyscy uprawnieni posiadacze gospodarstw maotowarowych skadaj
wnioski o dopaty i w efekcie nie korzystaj z tego róda dochodów. Posiadacze gospodarstw maotowarowych lub czonkowie ich rodzin podejmuj
jednak pozarolnicz dziaalno gospodarcz nieco czciej ni posiadacze
gospodarstw towarowych.
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5. Trwa lub trwalsz perspektyw istnienia w duszym okresie czasu ma okoo 27% gospodarstw maotowarowych. Wyrónia je sporód ogóu rentowno prowadzonej dziaalnoci rolniczej, liczona relacj kwoty zysku do wartoci a kosztami powikszonymi o umownie liczone koszty pracy wasnej
rolnika i czonków jego rodziny w prowadzonym gospodarstwie. Rentowno produkcji powoduje, e inwestycje prowadz na ogó do wzrostu
dochodów. Dziki temu gospodarstwa mog powiksza i modernizowa
posiadany maj tek.
6. Gospodarstwa maotowarowe s w posiadaniu okoo 70% krajowego obszaru
gruntów nie bd cych uytkami rolnymi, w których pewien udzia maj tzw.
uytki ekologiczne (obiekty kompensacji biologicznej). Wraz z produkcj
prowadzon w gospodarstwach maotowarowych przyczyniaj si one
w znacznym stopniu do istnienia nie monotonnego, bo mozaikowego krajobrazu charakterystycznego dla naszego kraju i wzbogacaj biorónorodno
przyrody naszego kraju.
7. Poziom tzw. kultury rolnej i stopie ugorowania gruntów ornych nie odbiega
na ogó w gospodarstwach maotowarowych od tego, co istnieje w gospodarstwach towarowych. Zainteresowanie rozwijaniem produkcji ekologicznej
jest jednak w nich mniejsze. Mniejsze jest te zainteresowanie poczynaniami
podejmowanymi w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
które su zachowaniu siedlisk przyrodniczych dla gatunków rolin i zwierz t, charakterystycznych dla regionów biogeograficznych wystpuj cych
w naszym kraju.
8. Prawdopodobne obnienie poziomu dopat bezporednich przewidywane na
lata 2014-2020 nie dotknie gospodarstw maotowarowych, które z tych dopat nie bd korzysta. Dotknie natomiast te, które bd korzysta z dopat,
a w jeszcze wikszym stopniu gospodarstwa towarowe.
W schykowej fazie wiatowego kryzysu gospodarczego nast pi najprawdopodobniej poprawa koniunktury dla rolnictwa, spowodowana wzrostem popytu na ywno w szybko rozwijaj cych si ludnych krajach wiata
z grupy BRICS i ograniczonym wzrostem poday spowodowanej w gównej
mierze zmian klimatu. Zjawisko to ujawni si równie w Polsce, poniewa
ronie polski handel artykuami rolno-spoywczymi. Z przyszej poprawy
koniunktury gospodarstwa maotowarowe skorzystaj jednak w mniejszym
stopniu ni towarowe.
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DOCHODY RODZIN Z GOSPODARSTWAMI O MAEJ
SILE EKONOMICZNEJ
1. Wstp
Na dochody rodzin rolników indywidualnych skadaj si dochody wypracowane w rodzinnym gospodarstwie rolnym oraz dochody uzyskane poza gospodarstwem. Do tych ostatnich zaliczane s midzy innymi [Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza 1984]:
x

dochody uzyskane dziki wykorzystaniu poza wasnym gospodarstwem
rolnym rodków produkcji oraz siy roboczej (na przykad przy wykonywaniu usug w ramach zarejestrowanej dziaalnoci pozarolniczej);

x

dochody z pracy zarobkowej czonków rodziny rolniczej wykonywanej poza
wasnym gospodarstwem;

x

wiadczenia spoeczne, tj. renty, emerytury i zasiki.

Pozarolnicze róda dochodu s obecnie duym wsparciem dla budetów
domowych wielu rodzin wiejskich. Jednak moliwo uzupeniania dochodów
z gospodarstw dochodami pozarolniczymi rodziny rolników uzyskay waciwie dopiero wówczas, gdy rozpocz  si szybki rozwój przemysu, a zmiany
technologii produkcji przyczyniy si do pojawienia si w gospodarstwach
rodzinnych niewykorzystanych zasobów pracy. W Europie Zachodniej stao si
to moliwe pod koniec XIX wieku, w Polsce – dopiero po drugiej wojnie wiatowej. Czonkowie rodzin rolniczych zaczli wtedy masowo „dorabia”
w miastach, w efekcie poziom ycia tych rodzin wyranie si poprawi [Pieroni
1982; Cybura i Swacha 1985]. Po drugiej wojnie wiatowej polscy rolnicy
uzyskali te prawo do otrzymywania rent (pocz wszy od 1962 roku), a take
emerytur (od 1977 roku) z tytuu prowadzenia dziaalnoci rolniczej [Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza 1984].
W 1975 roku w caym polskim rolnictwie indywidualnym sta prac zarobkow posiada co trzeci dorosy czonek gospodarstwa indywidualnego
[Szemberg 1980]. Ponad 20 lat póniej, w 1996 roku 48% rodzin z gospodarstwami indywidualnymi uzyskiwao dochód z dwóch róde, a 40,0% gospodarstw – z trzech róde. Co wicej, 21% ogóu gospodarstw indywidualnych
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uzyskiwao wtedy wikszo dochodu z emerytur i rent, a 22% – z pracy najemnej poza gospodarstwem rolnym [Gorzelak 2002]. Wyniki oblicze wskazuj ,
e w okresie od 1993 do 2001 roku w gospodarstwach domowych uytkowników gospodarstw rolnych, redni udzia dochodów z gospodarstwa rolnego
zmniejszy si prawie dwukrotnie: z 26 do 14%. Udzia dochodów z pracy najemnej wzrós za z 45 do 60% [Jerzak 2003]. Warto te doda, e wedug
GUS, w 2007 roku 87% rodzin zwi zanych z rolnictwem utrzymywao si
z dochodów pochodz cych z co najmniej dwóch róde. Co wicej, na równi
po 52% rodzin rolników indywidualnych uzyskiwao dochody z pracy najemnej oraz z emerytur i rent [Zegar 2009].
Uzupenianie dochodów rodzin rolniczych dochodami spoza rolnictwa nie
wystpuje jedynie w Polsce czy w Europie, ale jest take czstym zjawiskiem
w Ameryce Pónocnej i aciskiej oraz Afryce i Azji. Liczni badacze wykazywali, e na tych kontynentach, w pierwszych latach XXI wieku co najmniej 40%
dochodów wiejskich, zwykle rolniczych gospodarstw domowych pochodzio
z pracy najemnej, dziaalnoci nierolniczej oraz z transferów pieninych z obszarów miejskich i zza granicy [Zhang 2003; Pfeiffer, Lopez-Feldman i Taylor
2009; Ellis i Allison 2004].
Najwikszy udzia dochodów spoza gospodarstwa wystpuje zwykle w maych
(obszarowo i ekonomicznie) gospodarstwach rolnych [Kooszko-Chomentowska
2004; Fernandez-Cornejo i in. 2007; Martinovska-Stojeska, Georgiev, Erjavec
2008]. Potwierdziy to badania IERiG -PIB, na podstawie których stwierdzono,
e w 2007 roku w maych obszarowo gospodarstwach rolnych udzia dochodu
spoza gospodarstwa wynosi rednio 44% kwoty  cznego dochodu rodziny rolniczej, podczas gdy w duych tylko 9% [Poziom i struktura dochodów… 2009].
Sabo poznane s jednak powi zania struktury dochodów rodzin wiejskich,
uzyskuj cych dochody z gospodarstwa rolnego oraz spoza niego, z sytuacj
ekonomiczn tych rodzin. Do rzadko wykonywane s te porównania poziomu dochodów rodzin wiejskich róni cych si ródami dochodów spoza gospodarstwa rolnego. W niniejszym opracowaniu podjto wic prób zgbienia
tej tematyki. Na podstawie posiadanej wiedzy mona przypuszcza, e dochody
ogóem rodzin uytkuj cych gospodarstwa rolne o maej sile ekonomicznej,
zmniejszaj si w miar zwikszania si w tych dochodach udziau dochodu
spoza gospodarstwa.
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2. Materia i metoda bada
Dane ródowe pochodz z celowo wybranych do bada gospodarstw rolnych nale cych do reprezentatywnej zbiorowoci gospodarstw prowadz cych
rachunkowo roln w systemie Polski FADN9. Byy to gospodarstwa indywidualne rozmieszczone na terenie caej Polski. Ich wyboru dokonano w oparciu
o kilka kryteriów. Przede wszystkim w latach 2005-2007 jednostki te nieprzerwanie gromadziy dane rachunkowe w ramach wspomnianego powyej sytemu
oraz zostay uznane za sabe ekonomicznie, naleay bowiem do grupy gospodarstw bardzo maych (2-4 ESU10) i maych (4-8 ESU). Jednostki te cechoway
si te tym, e uytkuj ce je rodziny zadeklaroway – w przeprowadzanym
przez IERiG -PIB badaniu ankietowym dochodów spoza gospodarstwa – e
oprócz dochodu z gospodarstwa rolnego uzyskiway równie dochód z jednego
róda spoza gospodarstwa, ujawniy te jego poziom.
Tak wybrane gospodarstwa poddano dalszej segregacji; z wyodrbnionej
zbiorowoci wydzielono grup gospodarstw nale cych do rodzin uzyskuj cych
dochody z rent i emerytur oraz grup gospodarstw rodzin czerpi cych dochody
z najemnej pracy zarobkowej.
Obliczenia wykonywano w obrbie tych dwóch grup. Mianowicie, uzyskane z gospodarstw i poza nimi dochody poszczególnych rodzin, policzone dla
kolejnych lat bada, wyraono w cenach 2007 roku. Nastpnie obliczono rednie wartoci tych dochodów w okresie 2005-2007, po czym dla kadego z badanych gospodarstw okrelono udzia dochodu spoza gospodarstwa w dochodzie
ogóem rodziny rolnika. Póniej obie z wymienionych powyej grup podzielono
na dwie kolejne, a kryterium podziau by wspomniany udzia. Ostatecznie
utworzono grupy gospodarstw rolnych bd cych we wadaniu rodzin, które:
x

do 50% dochodu ogóem uzyskiway z rent i emerytur (grupa 1A);

x

co najmniej 50% dochodu ogóem uzyskiway z rent i emerytur (grupa 1B);

x

do 50% dochodu ogóem uzyskiway z pracy zarobkowej (grupa 2A);

x

co najmniej 50% dochodu ogóem uzyskiway z pracy zarobkowej (grupa 2A).

9

Polski FADN – System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych. Jego funkcjonowanie stao si w Polsce obowi zkowe od 2004 roku, czyli od
roku wst pienia do UE. Zgodnie z Ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 20) za funkcjonowanie
systemu odpowiada IERiG -PIB w Warszawie.
10
ESU – ang. European Size Unit; pol. Europejska Jednostka Wielkoci. 1 ESU odpowiada
1200 euro. Wielko ekonomiczn gospodarstwa wyraon liczb ESU ustala si dziel c sum
standardowych nadwyek bezporednich w gospodarstwie przeliczon na euro przez 1200.
27

Wszystkie zamieszczone w niniejszym opracowaniu dane liczbowe dotycz rednio okresu 2005-2007. Tematem przewodnim tej pracy s dochody
rodzin uytkuj cych gospodarstwa rolne z wyodrbnionych grup badawczych.
Maj c jednak wiadomo, e dochody rodzin rolników zale równie od
sytuacji ekonomicznej uytkowanych gospodarstw, w opracowaniu zaprezentowano te wyniki wybranych mierników sprawnoci gospodarowania tych
gospodarstw. Dane wartociowe pochodz ce z bazy systemu Polski FADN, jak
i z ankiet o dochodach spoza gospodarstwa rodzin rolników (na przykad
o wartoci sprzeday czy o dochodach) podano w ujciu nominalnym.
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego policzono zgodnie z metodyk systemu Polski FADN. Ujmuj c zagadnienie bardzo skrótowo, dochód ten
obliczono poprzez odjcie od produkcji ogóem kwoty zuycia poredniego,
amortyzacji i kosztu czynników zewntrznych oraz dodanie salda dopat i podatków dotycz cych dziaalnoci operacyjnej oraz salda dopat i podatków dotycz cych dziaalnoci inwestycyjnej (schemat 1). Dochód z gospodarstwa rolnego jest nadwyk ekonomiczn pozosta na opacenie nakadów pracy rolnika oraz pokrycie kosztu wasnego kapitau, zaangaowanego w dziaalnoci
operacyjnej gospodarstwa [Goraj 2008]. Informuje wic o sytuacji ekonomicznej rozpatrywanej jednostki. Jeszcze lepiej wskazuj na to niektóre mierniki
sprawnoci gospodarowania. Waniejsze wród nich to: wskanik unieruchomienia maj tku, stopa reprodukcji maj tku trwaego i stopie zaduenia. Ich
opis zamieszczono poniej.
Wskanik unieruchomienia
majtku [krotno ]

=

aktywa trwae
aktywa obrotowe

Wskanik unieruchomienia maj tku (zwi zania aktywów) obliczany jako
relacja wartoci maj tku trwaego do wartoci maj tku obrotowego wskazuje
na stopie zwi zania zasobów maj tkowych zaangaowanych w dziaalno
produkcyjn gospodarstw rolnych. W sytuacji, gdy warto maj tku trwaego
przewysza warto maj tku obrotowego wynik tego wskanika jest wyszy
od wartoci 1,0, a to oznacza, e badane gospodarstwa maj mniejsz elastyczno w przeprowadzaniu zmian restrukturyzacyjnych i dostosowywaniu
si do przeobrae rynkowych. Im wynik tego wskanika jest wyszy, tym
okres zwi zania aktywów jest duszy, w efekcie elastyczno gospodarstw
w przeprowadzaniu zmian jest mniejsza [Nowak 2008].
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Schemat 1. Sposób obliczania dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego
wedug metodyki systemu Polski FADN

Produkcja
rolinna
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Pozostaa
produkcja

Produkcja
ogóem

Koszty
bezporednie

Saldo dopat
i podatków
dotyczcych
dziaalnoci
operacyjnej

Zuycie porednie
Koszty ogólnogospodarcze
Warto dodana
brutto

Amortyzacja

Warto dodana
netto na osob
penozatrudnion

Warto dodana
netto
AWU
Wynagrodzenia
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Saldo dopat
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dotyczcych
dziaalnoci
inwestycyjnej

Koszt czynników zewntrznych
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ródo: opracowanie systemu Polski FADN.
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Dochód
z rodzinnego
gospodarstwa
rolnego na osob
penozatrudnion
rodziny (na FWU)

Stopa reprodukcji
majtku trwaego [%]

inwestycje netto
aktywa trwae

=

x 100

Wskanik powyszy obliczany jako wyraona w procentach relacja inwestycji netto11 do wartoci rodków trwaych wskazuje na stopie odtwarzania
posiadanego maj tku. Informuje wic o tym, czy gospodarstwa charakteryzuj
si reprodukcj prost , rozszerzon czy zawon 12. Gdy wielko tego wskanika mieci si w przedziale od -1,0 do 1,0%, wówczas badane jednostki cechuj si reprodukcj prost , jeeli wynosi powyej 1,0% – reprodukcj rozszerzon , a gdy wynosi poniej -1,0% – reprodukcj zawon [Józwiak 2003].
Stopie zaduenia
gospodarstw [%]

=

zobowizania ogóem
aktywa ogóem

x 100

Stopie zaduenia gospodarstw obliczany jako procentowa relacja wartoci zobowi za ogóem do wartoci aktywów ogóem uwidacznia, jak cz
aktywów stanowi zobowi zania. Wskazuje wic na ryzyko finansowe zwi zane
z prowadzeniem dziaalnoci produkcyjnej. Im wynik tego wskanika jest wyszy, tym ryzyko finansowe gospodarowania jest wiksze. W gospodarstwach
indywidualnych wielko tego wskanika nie powinna przekracza 50% [Goraj
i Kulawik 1995; Zieliski 2009].
Wyniki bada przedstawiono w ukadzie tabelarycznym. W opracowaniu
zastosowano analiz poziom . Sprowadzaa si ona przede wszystkim do porównania rednich dla lat 2005-2007 dochodów rodzin z wyodrbnionych
grup gospodarstw, jak te efektów ekonomicznych tych grup [Goraj i Mako
2009, Horizontal Analysis… 2012]. Ponadto, dla lepszego zobrazowania uzyskanych wyników, niektóre z nich porównano z analogicznymi danymi polskiej statystyki publicznej.
11

Inwestycje netto to pomniejszona o amortyzacj (obliczon dla roku obrachunkowego) warto inwestycji brutto. Ta za to zgodnie z metodyk Polskiego FADN przypadaj ca na dany
rok obrachunkowy warto zakupionych i wytworzonych rodków trwaych pomniejszona
o warto sprzedanych i nieodpatnie przekazanych, a nastpnie powikszona o rónic w wartoci stada podstawowego [Bocian i Malanowska 2009; Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza 1984].
12
W przypadku reprodukcji prostej odtwarzana jest tylko ta cz rodków trwaych, która
zostaa zuyta w trakcie cyklu produkcyjnego, tzn. e inwestycje brutto (z wy czeniem kosztu zakupu ziemi) pokrywaj tylko amortyzacj. Przy reprodukcji rozszerzonej inwestycje pokrywaj amortyzacj, a ponadto zwikszaj zasoby rodków trwaych gospodarstwa. Natomiast w przypadku reprodukcji zawonej zuyte w toku produkcji rodki trwae nie zostaj
w caoci odtworzone [Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza 1984].
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3. Wybrane informacje o badanych gospodarstwach rolnych
Badane obiekty nale do do duej grupy gospodarstw rolnych w Polsce.
Wedug danych GUS, w latach 2005-2007 zbiorowo gospodarstw indywidualnych o wielkoci ekonomicznej od 2 do 8 ESU liczya prawie 521 tys. gospodarstw.
Stanowia wic okoo 22% ogóu gospodarstw rolnych w kraju prowadz cych
dziaalno rolnicz oraz niemal 70% gospodarstw towarowych objtych badaniami systemu Polski FADN. W 2007 roku gospodarstwa te zajmoway 4,4 mln ha
uytków rolnych, tzn. okoo 31% UR bd cych w posiadaniu gospodarstw
indywidualnych w kraju. Pracowao w nich wówczas 803 tys. osób w przeliczeniu na penozatrudnionych (w AWU13), czyli okoo 36% ogóu osób penozatrudnionych w gospodarstwach indywidualnych [Goraj i in. 2006; Charakterystyka
gospodarstw… 2008; Jasiska i Michalak 2008; Bocian i Malanowska 2009].
Jednak przyjta do bada zbiorowo zostaa wybrana w sposób celowy,
liczya wic „tylko” 256 obiektów. Wród nich grupa 68 gospodarstw naleaa
do rodzin, które oprócz dochodu z gospodarstwa rolnego uzyskiway dochody
z rent i emerytur, a grupa 188 jednostek – do rodzin, które poza dochodem z gospodarstwa czerpay dochody z najemnej pracy zarobkowej. Z pierwszej grupy
wydzielono 40 gospodarstw uytkowanych przez rodziny uzyskuj ce do 50%
dochodu ogóem spoza gospodarstwa oraz 28 jednostek, bd cych w posiadaniu
rodzin uzyskuj cych spoza gospodarstwa co najmniej 50% dochodów. Z drugiej
grupy wybrano odpowiednio: 65 i 123 gospodarstwa.
Dochody rodzin wadaj cych gospodarstwami z wyodrbnionych grup nie
mog by utosamiane z dochodami rodzin uytkuj cych ogó maych ekonomicznie indywidualnych gospodarstw rolnych w kraju, a wyniki rozpatrywanych jednostek nie mog by bezporednio odnoszone do zbiorowoci wszystkich gospodarstw w Polsce o rozpatrywanej sile ekonomicznej. Prezentowane
wyniki s jednak do wiernym odzwierciedleniem zjawisk, które w badanym
okresie wystpoway w polskich gospodarstwach rolnych o wielkoci 2-8 ESU.
Wikszo (54-62%) gospodarstw zakwalifikowanych do bada zlokalizowana bya w regionie Mazowsze i Podlasie. W latach 2005-2007 ich wielko ekonomiczna, w zalenoci od badanej grupy, wynosia rednio od 4,2 do 5,3 ESU,
a powierzchnia UR – od niespena 10 do prawie 12 ha. Rónice w sile ekonomicznej i powierzchni gospodarstw z wyodrbnionych grup byy wic niedue.
13

Nakady pracy ogóem (AWU) – cakowite nakady pracy w ramach dziaalnoci operacyjnej gospodarstwa rolnego, wyraone w jednostkach przeliczeniowych pracy, tj. osobach
penozatrudnionych, czyli w tym przypadku takich, które w ci gu roku kalendarzowego pracoway w ramach dziaalnoci operacyjnej gospodarstwa rolnego 2 200 godzin [Bocian i Malanowska 2009].
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Mona byo jednak zauway, e jednostki nale ce do rodzin utrzymuj cych si
gównie z gospodarstwa rolnego (grupy 1A i 2A) byy troch wiksze obszarowo
i ekonomicznie ni te z grup 1B i 2B. Szczególnie widoczne to byo w jednostkach
z osobami pracuj cymi zarobkowo poza wasnym gospodarstwem (tabela 1).
Tabela 1. Podstawowe dane o wybranych do bada gospodarstwach
o wielkoci ekonomicznej 2-8 ESU
rednio w latach 2005-2007
Gospodarstwa rolne rodzin uzyskuj cych dochody
z gospodarstwa oraz
z najemnej pracy
z rent i emerytur
zarobkowej
grupa 1A
grupa 1B
grupa 2A
grupa 2B

Wyszczególnienie

Liczba badanych gospodarstw

40

28

65

123

4,8

4,6

5,3

4,2

11,31

9,58

11,53

9,63

[proc.]

14,8

16,0

20,2

17,1

Powierzchnia odogów

[ha]

0,01

0,26

0,13

0,08

Nakady pracy ogóem

[AWU]

1,43

1,32

1,55

1,33

w tym: pracy najemnej

[proc.]

2,2

3,5

2,3

4,1

Pooenie regionalne
wikszoci (ponad 50%)
gospodarstw

Region
FADN

Wielko ekonomiczna

[ESU]

Powierzchnia uytków rolnych [ha]
w tym: dodzierawionych

Mazowsze Mazowsze Mazowsze Mazowsze
i Podlasie i Podlasie i Podlasie i Podlasie
[57,5% gosp.] [53,6% gosp.] [61,5% gosp.] [59,3% gosp.]

Grupa 1A – gospodarstwa rolne rodzin, które do 50% dochodu ogóem uzyskiway z rent
i emerytur. Grupa 1B – gospodarstwa rolne rodzin, które co najmniej 50% dochodu ogóem
uzyskiway z rent i emerytur.
Grupa 2A – gospodarstwa rolne rodzin, które do 50% dochodu ogóem uzyskiway z najemnej pracy zarobkowej. Grupa 2B – gospodarstwa rolne rodzin, które co najmniej 50% dochodu ogóem uzyskiway z najemnej pracy zarobkowej.
ródo: obliczenia wasne na podstawie danych systemu Polski FADN oraz ankiet o dochodach spoza gospodarstwa rolnego rodzin rolników.

Warto doda, e z danych GUS wynika, e w 2007 roku rednia wielko
ekonomiczna gospodarstw indywidualnych w Polsce posiadaj cych powyej
1 ha UR wynosia 4,4 ESU (w 2005 roku – 4,3 ESU), a przecitna powierzchnia
uytków rolnych takiego gospodarstwa wynosia 7,8 ha (w 2005 roku – 7,6 ha)
[Rolnictwo w 2007 r., 2006; Charakterystyka gospodarstw… 2008].
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Nieco wiksze zrónicowanie midzy grupami dotyczyo udziau gruntów
dodzierawionych i powierzchni odogów. Najnisze wielkoci tych parametrów
(odpowiednio 14,8% i 0,01 ha) wyst piy rednio w gospodarstwach rodzin uzyskuj cych do 50% dochodów ogóem z rent i emerytur (grupa 1A). Wskazuje to
na fakt, e uytkownicy tych jednostek niezbyt czsto korzystali z moliwoci
dodzierawy ziemi, jednak starali si w peni wykorzystywa produkcyjnie
grunty ju posiadane (11,31 ha UR). Najwiksz powierzchni odogów
(0,26 ha) stwierdzono w gospodarstwach rodzin osi gaj cych co najmniej 50%
dochodów ogóem z rent i emerytur (grupa 1B), pomimo e powierzchnia uytków rolnych bya w nich najmniejsza (9,58 ha). Mona przypuszcza, e uytkownicy tych jednostek nie mieli do si (na przykad ze wzgldu na wiek) czy
rodków (finansowych lub rzeczowych), aby efektywniej wykorzystywa posiadane zasoby ziemi. Najwikszym udziaem gruntów dodzierawionych (20,2%)
wyróniay si natomiast jednostki nale ce do rodzin uzyskuj cych do 50%
dochodu ogóem z pracy najemnej (grupa 2A). Gospodarstwa te cechoway si
te najwiksz powierzchni posiadanych uytków rolnych (11,53 ha). Zapewne
ich kierownicy14 czciej ni inni prowadzili produkcj rolinn . Jest ona bowiem – na ogó – mniej pracochonna ni zwierzca, daje zatem wiksze szanse
na takie zarz dzanie czasem pracy rodziny, aby moliwe byo zarobkowanie
poza gospodarstwem.
rednia liczba osób penozatrudnionych bya w analizowanych grupach gospodarstw mniejsza ni 2 AWU. Rozpatrywane gospodarstwa naleay zatem do
maych równie pod wzgldem – wyraonej w AWU – liczby penozatrudnionych [Zitara 2009]. Przeprowadzone badania wykazay, e wiksza liczba penozatrudnionych, a wic troch wysze nakady pracy ogóem wyst piy w grupach
gospodarstw bd cych we wadaniu rodzin utrzymuj cych si gównie z dochodów z gospodarstwa (grupa 1A i 2A), a najwysze nakady pracy ogóem poniesiono w grupie 2A (1,55 AWU w przeliczeniu na 1 gospodarstwo). Warto te
zauway, e rednio w grupach 1B i 2B, tzn. w jednostkach rodzin utrzymuj cych si gównie ze róde pozarolniczych, poziom poniesionych nakadów pracy ogóem (1,32-1,33 AWU) by wyrównany wzgldem siebie. Ponadto w przypadku grupy 1A mona przypuszcza, e uytkuj ce je osoby nie miay motywacji
czy moliwoci, by bardziej angaowa si w prace gospodarskie (tabela 1). Warto
doda, e we wszystkich analizowanych grupach, udzia nakadów pracy kierownika gospodarstwa w cakowitych nakadach pracy rodziny przekracza 50%,
a jego wspómaonka – oscylowa wokó 30% (tabela 2).
14

Kierownik indywidualnego gospodarstwa rolnego jest zwykle, cho nie zawsze, t sam
osob co uytkownik czy posiadacz gospodarstwa.
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Typow dla maych gospodarstw rolnych cech jest midzy innymi to, e
nakady pracy najemnej s w nich znikome. Odnosi si to równie do analizowanych jednostek. Obliczono, e w zalenoci od badanej grupy, w latach
2005-2007 nakady pracy najemnej stanowiy od 2,2 do 4,1% nakadów pracy
ogóem. Dla porównania, wedug GUS w 2007 roku udzia pracy najemnej
w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce wynosi rednio 5,0% nakadów pracy ogóem [Charakterystyka gospodarstw… 2008].
4. Charakterystyka rodzin uytkuj cych gospodarstwa mae ekonomicznie
W latach 2005-2007 rodziny rolników wadaj cych maymi ekonomicznie gospodarstwami rolnymi skaday si rednio z okoo 4 osób. Przy czym
rodziny uzyskuj ce oprócz dochodu z gospodarstwa take dochody z pracy
najemnej byy troch liczniejsze ni te, które czerpay dodatkowo dochody
z rent i emerytur (tabela 2).
Tabela 2. Wybrane informacje o rodzinach uytkuj cych gospodarstwa rolne
z badanych grup, rednio w latach 2005-2007
Wyszczególnienie
redni wiek kierownika
gospodarstwa
Udzia kobiet kierowników
gospodarstw
Udzia kierowników
z wyksztaceniem rolniczym
w tym: wyszym
Udzia gospodarstw
z zadeklarowanym nastpc *

Grupa 1A

Grupa 1B

Grupa 2A

Grupa 2B

[lata]

49

49

42

44

[proc.]

37,5

31,0

17,9

21,7

[proc.]

42,5

25,0

47,7

45,5

0,0

0,0

7,7

13,8

59,8

50,0

42,5

33,3

3,9

3,5

4,0

4,1

87,4

83,6

87,9

90,1

[proc.]

Liczba czonków rodziny
Udzia nakadów pracy
kierownika i wspómaonka
w nakadach pracy rodziny

[proc.]

* Dotyczy jednostek, w których wiek kierownika gospodarstwa wynosi co najmniej 50 lat.
Grupy: 1A, 1B, 2A, 2B – jak w tabeli 1.
ródo: jak w tabeli 1.

Kierownicy gospodarstw rolnych nale cych do rodzin posiadaj cych
dochody z pracy najemnej (grupa 2A i 2B) mieli rednio po 42-44 lata i byli
o 5-7 lat modsi od kierowników jednostek bd cych w dyspozycji rodzin uzyskuj cych dochody z rent i emerytur (grupa 1A i 1B). Ci ostatni, tzn. z grupy
1B, mieli natomiast tylko 2 lata mniej ni uytkownicy gospodarstw rolnych
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rednio w kraju, których wiek w 2007 roku okrelano na 51 lat [Charakterystyka
gospodarstw… 2008]. Starszy wiek kierowników gospodarstw nale cych do
rodzin z dochodami z rent i emerytur (grupy 1A i 1B) powi zany by z faktem,
e ponad 30% z nich byo kobietami. Te za prawdopodobnie przejmoway t
funkcj w póniejszym okresie ycia, czsto po mierci ma. Na szczcie
w grupach tych udzia podmiotów z zadeklarowanym nastpc by wyszy ni
w pozostaych, wynosi kolejno – 59,8 i 50,0%. W grupach gospodarstw z osobami zarobkuj cymi poza tymi jednostkami udzia kobiet kierowników wynosi
okoo 20% ogóu, jednake odsetek gospodarstw z zadeklarowanym nastpc
te by mniejszy (w grupie 2A wynosi 42,5%, a w 2B – 33,3%). Nie jest to dla
tych jednostek dobra prognoza, brak nastpcy moe bowiem doprowadzi ostatecznie do likwidacji gospodarstwa, a mody, przedsibiorczy i dobrze przygotowany do zawodu rolnik nawet sabe ekonomicznie gospodarstwo ma szans
„postawi na nogi”, czasami poprzez umiejtne przeprowadzenie restrukturyzacji i modernizacji.
Maj c wiadomo, e przygotowanie zawodowe rolników czsto decyduje o wynikach ich gospodarstw oraz o sytuacji dochodowej ich rodzin, postanowiono podda to zagadnienie gbszej analizie. Okazao si, e w trzech
z rozpatrywanych grup gospodarstw (1A, 2A, 2B) udzia kierowników z wyksztaceniem rolniczym (odpowiednio 42,5, 47,7 i 45,5%) by zbliony do redniego w gospodarstwach indywidualnych powyej 1 ha UR w kraju, który
w 2007 roku wynosi 47,6% (w 2005 roku – 46,6%) [Charakterystyka gospodarstw… 2008]. Jednake w jednostkach rodzin uzyskuj cych wikszo dochodów z rent i emerytur (grupa 1B) odsetek kierowników z wyksztaceniem
rolniczym wynosi tylko 25,0%. Co wicej, aden z nich nie posiada wyszego
wyksztacenia rolniczego, podobnie jak w grupie 1A.
Natomiast w grupach z osobami zatrudnionymi poza gospodarstwem odsetek kierowników z wyksztaceniem wyszym rolniczym by stosunkowo duy;
w grupie 2A wynosi 7,7%, a w gospodarstwach rodzin, dla których praca najemna bya gównym ródem utrzymania (grupa 2B) – 13,8%. Bior c pod uwag, e rednio w Polsce w gospodarstwach indywidualnych o powierzchni UR
wikszej ni 1 ha udzia kierowników z wyksztaceniem rolniczym wyszym
wynosi zaledwie 1,7% [Charakterystyka gospodarstw… 2008], mona stwierdzi, e tak dobre wyksztacenie kierowników gospodarstw z grup 2A i 2B wi zao si z wikszymi szansami uzyskania przez nich intratnego zatrudnienia
poza gospodarstwem.
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5. Sytuacja dochodowa rodzin rolników z badanych grup gospodarstw
Analiza poziomu dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego wskazuje, e rednio w latach 2005-2007 najwyszy dochód z tego róda (22 527 z)
osi gnito w gospodarstwach rodzin uzyskuj cych do 50% dochodu ogóem
z zarobkowej pracy najemnej (grupa 2A). Nastpne pod tym wzgldem byy
jednostki rodzin uzyskuj cych do 50% dochodu z rent i emerytur (grupa 1A).
W ich przypadku dochód z gospodarstwa wynosi 18 350 z, by wic o 18,5%
niszy ni w grupie 2A, ale odpowiednio 2,7- i 2-krotnie wyszy ni
w grupach 1B i 2B, tzn. gospodarstwach rodzin utrzymuj cych si gównie ze
róde pozarolniczych. Naley przy tym zauway, e w jednostkach rodzin
„yj cych” gównie z rolnictwa (grupy 1A i 2A) okoo poow dochodu z gospodarstwa stanowiy dopaty do dziaalnoci operacyjnej – odpowiednio 53,2
i 46,8%, natomiast w grupach 1B i 2B udzia ten by znacznie wyszy – wynosi kolejno 98,9 i 78,2% (tabela 3). Oznacza to, e dopaty byy podstawowym
ródem dochodu z gospodarstwa. Mona wic przypuszcza, e egzystencja
tych gospodarstw, jako samodzielnych i samofinansuj cych si jednostek produkcyjnych stoi pod duym znakiem zapytania.
Tabela 3. Dochody rodzin uytkuj cych gospodarstwa rolne z badanych grup,
rednio w latach 2005-2007
Wyszczególnienie

Grupa
1A

Grupa
1B

Grupa
2A

Grupa
2B

18 350

6 851

22 527

9 273

Dochód z gospodarstwa rolnego

[z]

Udzia dopat do dziaal. operacyjnej
w dochodzie z gospodarstwa rolnego

[proc.]

53,2

98,9

46,8

78,2

Dochód spoza gospodarstwa rolnego

[z]

8 424

14 093

13 062

23 182

Dochód ogóem rodziny rolniczej

[z]

26 774

20 944

35 589

32 455

31,5

67,3

36,7

71,4

5 394

14 820

7 302

20 157

20 157

20 157

20 157

65,0

26,8

73,5

36,2

Udzia dochodu spoza gosp. rolnego
w dochodzie ogóem rodziny rolnika
Dochód z gospodarstwa rolnego na
1 penozatrudnionego czonka rodziny
Wynagrodzenie netto w gospodarce
narodowej (wg GUS)
Relacja dochodu z gospodarstwa
na 1 FWU do wynagrodzenia netto
w gospodarce narodowej

[proc.]

[z/FWU] 13 107
[z]
[proc.]

Grupy: 1A, 1B, 2A, 2B – jak w tabeli 1.
ródo: jak w tabeli 1 oraz dane GUS.
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Co za si tyczy dochodu spoza gospodarstwa rolnego, najwyszy jego poziom (23 182 z) uzyskay rodziny utrzymuj ce si przede wszystkim z pracy
zarobkowej (grupa 2B), a najniszy (8 424 z) – rodziny utrzymuj ce si gównie z gospodarstw, ale uzyskuj ce do 50% dochodu z rent i emerytur (grupa
1A). Warto doda, e w grupach 1A i 2A dochód z gospodarstwa by odpowiednio 2,2- i 1,7-krotnie wyszy ni dochód spoza gospodarstwa, a w grupach 1B
i 2B – kolejno niszy 2,1- i 2,5-krotnie (wykres 1).
Wykres 1. Dochody rodzin rolników z badanych grup gospodarstw,
rednio w latach 2005-2007
40000
35000
30000

13062

25000

8424

23182

(z) 20000
15000
10000

14093

22527

18350

5000

9273
6851

0
grupa 1A

grupa 1B

Dochód z gospodarstwa rolnego

grupa 2A

grupa 2B

Dochód spoza gospodarstwa rolnego

ródo: opracowanie wasne na podstawie danych systemu Polski FADN oraz ankiet o dochodach spoza gospodarstwa rolnego rodzin rolników.

Wyniki oblicze wskazuj , e rednio w badanym okresie (2005-2007) – w zalenoci od analizowanej grupy – dochód z gospodarstwa w przeliczeniu na 1 penozatrudnionego czonka rodziny wynosi od 5 394 z do 14 820 z. Stanowi
zatem od nieco ponad 1/4 do prawie 3/4 redniego w tych latach wynagrodzenia
netto osób pracuj cych w caej gospodarce narodowej15 (20 157 z).

15

Wynagrodzenie netto pracowników caej gospodarki narodowej oszacowano poprzez pomniejszenie rocznego wynagrodzenia brutto o kwot ubezpieczenia spoecznego i zdrowotnego oraz o kwot podatku dochodowego. Do oblicze wykorzystano dane GUS, na podstawie:
Biuletyn Statystyczny, nr 1, GUS, Warszawa 2008.
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Jak wskazuje powyszy wykres, w najlepszej sytuacji dochodowej byy rodziny, które do 50% dochodu ogóem uzyskiway z zarobkowej pracy najemnej
(grupa 2A), a w nastpnej kolejnoci te, które utrzymyway si gównie z tej
pracy (grupa 2B). rednio w rozpatrywanym okresie (2005-2007) dochód ogóem tych rodzin wynosi odpowiednio 35 589 i 32 455 z. Natomiast w najsabszej sytuacji dochodowej byy te rodziny, które utrzymyway si gównie
z rent i emerytur. Ich redni dochód wynosi  cznie 20 944 z (grupa 1B). By
on prawie 1,7-krotnie niszy w porównaniu z dochodem uzyskanym przez rodziny uzyskuj ce do 50% dochodu z zarobkowej pracy najemnej (grupa 2A).
Sytuacja dochodowa rodzin rolników jest na ogó silnie powi zana z kondycj ekonomiczn ich gospodarstw rolnych. Jak wiadomo, jednym z podstawowych wyznaczników tej kondycji, a zatem i warunków ycia uytkowników gospodarstw jest poziom dochodu uzyskanego z tych jednostek. Naley jednak
pamita, e dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego – w przeciwiestwie
do wynagrodzenia pracowników dziaów gospodarki narodowej innych ni rolnictwo – nie bywa zwykle w peni wykorzystywany na konsumpcj rodziny, ale
te na odtwarzanie maj tku gospodarstwa. Zdarza si równie, e dochód z gospodarstwa jest ujemny, co oznacza, e gospodarstwo przynosi strat i wówczas
wy cznie dochód spoza rolnictwa zapewnia utrzymanie rodzinie, a niejednokrotnie – poprzez „wpompowywanie” gotówki – umoliwia te dalsze funkcjonowanie gospodarstwa.
W latach 2005-2007 w badanych zbiorowociach odsetek gospodarstw
z ujemnym dochodem waha si od 1,5% w grupie 2A a do 17,9% w grupie
1B. Najmniejszy udzia jednostek z ujemnym dochodem z gospodarstwa odnotowany w grupie 2A, czyli w gospodarstwach rodzin uzyskuj cych do 50% dochodu (ogóem) z pracy najemnej, po raz kolejny uwidoczni, e w grupie tej
znalazy si gospodarstwa o najlepszej kondycji ekonomicznej (sporód przyjtych do bada). Wskazuje na to równie najwysza w tej zbiorowoci warto
produkcji sprzedanej, jak i najkorzystniejszy wynik wskanika unieruchomienia maj tku (tabela 4).
Bior c pod uwag warto produkcji sprzedanej, mona – zgodnie z opini
ekspertów – uzna, e gospodarstwa z grupy 2A, które rednio w latach 2005-2007
sprzeday wytworzone w gospodarstwie produkty za kwot 36 000 z nie byy
niskotowarowe, ale towarowe16. Ich udzia w rynku by znacz cy, mogy wic
16

Kryterium kwalifikowania gospodarstw rolnych do niskotowarowych lub towarowych jest
zwykle warto produkcji sprzedanej. Dla 2005 roku umown granic podziau gospodarstw na
niskotowarowe i towarowe okrelono na poziomie 32 000 z, a dla 2007 roku – na poziomie
36 000 z [Karwat-Woniak 2011].
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konkurowa z innymi gospodarstwami, co jednoczenie dawao im szans na
rozwój i dalsze funkcjonowanie. Natomiast gospodarstwa z pozostaych grup
mona uwaa za niskotowarowe, zwaszcza jednostki z grupy 1B, tzn. nale ce
do rodzin utrzymuj cych si gównie z rent i emerytur. Ich szanse na przetrwanie s wyranie mniejsze ni pozostaych gospodarstw.
Tabela 4. Mierniki sprawnoci gospodarowania dla badanych grup gospodarstw,
rednie w latach 2005-2007
Wyszczególnienie
Warto produkcji sprzedanej
(netto)
Wskanik unieruchomienia
maj tku
Stopa reprodukcji maj tku
trwaego
Stopie zaduenia
gospodarstw
Udzia gospodarstw z ujemn
wartoci inwestycji netto
Udzia gospodarstw
zaduonych
Udzia gosp. z ujemnym
dochodem z gospodarstwa

Grupa 1A

Grupa 1B

Grupa 2A

Grupa 2B

30 119

19 762

36 000

23 689

[krotno]

5,8

5,3

4,3

6,0

[proc.]

-2,7

-4,8

-2,1

-1,6

[proc.]

4,2

0,9

4,9

3,6

[proc.]

84,3

90,5

75,4

84,3

[proc.]

33,3

21,4

50,3

29,8

[proc.]

2,5

17,9

1,5

13,8

[z]

Grupy: 1A, 1B, 2A, 2B – jak w tabeli 1.
ródo: jak w tabeli 1.

O moliwociach rozwojowych rodzinnych gospodarstw rolnych, a cilej
mówi c o ich elastycznoci w przeprowadzaniu restrukturyzacji i modernizacji
oraz dostosowywaniu si do zmian rynkowych, wiadczy midzy innymi wynik
wskanika unieruchomienia maj tku. W badanych grupach gospodarstw by on
wyszy od 1,0, co oznacza, e przyjte do bada obiekty byy na ogó mao elastyczne w dokonywaniu zmian. Jednake sporód badanych gospodarstw, najwiksz elastycznoci cechoway si jednostki z grupy 2A, a najsabsz –
z grupy 2B. Co do tych ostatnich, mona przypuszcza, e uytkuj ce je rodziny, zaangaowane przede wszystkim w zarobkowanie poza gospodarstwem,
wykazuj mae zainteresowane modernizacj i dostosowywaniem gospodarstw
do zmieniaj cych si warunków rynkowych.
Poprawie sytuacji ekonomicznej gospodarstwa rolnego i uytkuj cej go rodziny su kredyty. Przeprowadzona analiza wykazaa, e najczciej korzystano
z nich w gospodarstwach rodzin uzyskuj cych do 50% dochodu (ogóem) z pracy
najemnej (grupa 2A). W zbiorowoci tej udzia jednostek zaduonych wynosi
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50,3%. Na drugim miejscu pod tym wzgldem (33,3% obiektów zaduonych),
znalaza si grupa gospodarstw bd cych w posiadaniu rodzin uzyskuj cych do
50% dochodu z rent i emerytur (grupa 1A). Najrzadziej z kredytów korzystano
w gospodarstwach rodzin, dla których gównym ródem dochodu byy renty
i emerytury (grupa 1B), w tym przypadku odsetek gospodarstw zaduonych wynosi 21,4%. Jednak stopie zaduenia – we wszystkich wyodrbnionych grupach gospodarstw – by stosunkowo niski (0,9-4,9%). Wskazuje to na stagnacj
analizowanych jednostek i jak sugeroway ju wyniki wskanika unieruchomienia
maj tku – niewystarczaj ce dziaania rolników w kierunku ich modernizacji
i rozwoju. Najmniejszy stopie zaduenia (0,9%) wyst pi w gospodarstwach rodzin utrzymuj cych si gównie z rent i emerytur, za najwikszy (4,9%) – w gospodarstwach z grupy 2A. Mona wic s dzi, e te ostatnie miay najwiksz
zdolno kredytow , a ich kierownicy – najwiksz skonno do ryzyka, ale
moliwe, e dziki temu efekty ich zarz dzania byy jednymi z lepszych.
Kolejnym wyznacznikiem sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych jest
dziaalno inwestycyjna, ona równie wskazuje na dostosowywanie si jednostek do zmieniaj cego si otoczenia. Niestety, rednio w rozpatrywanych latach
(2005-2007) w adnej z badanych grup gospodarstw nie wystpowaa dodatnia
warto inwestycji netto, a w zwi zku z tym – rozszerzona reprodukcja maj tku
trwaego. Mimo to, jeeli odejdzie si od analizy grupowej i ocenia si sytuacj
poszczególnych gospodarstw, zauwaa si, e w niektórych z nich warto
inwestycji netto bya dodatnia. Udzia takich obiektów wynosi od 9,5% w grupie 1B do 24,6% w grupie 2A.
Ujemna warto inwestycji oznacza, e proces reprodukcji maj tku by
wolniejszy ni proces jego starzenia, maj tek gospodarstw ulega wic deprecjacji. Prawdopodobnie rolnikom brakowao rodków na inwestycje lub te we
wczeniejszych latach gospodarstwa przeinwestowano. Niemniej jednak,
korzystniejsze wielkoci stopy reprodukcji maj tku trwaego osi gnito w gospodarstwach rodzin z osobami pracuj cymi zarobkowo poza gospodarstwem (kolejno -2,1 i -1,6%), za sabsze w jednostkach uytkowanych przez rodziny z rencistami i emerytami (odpowiednio -2,7 i -4,8%).
Badania uwidoczniy, e dochody ogóem rodzin uytkuj cych gospodarstwa rolne o maej sile ekonomicznej zmniejszaj si w miar zwikszania si
w tych dochodach udziau dochodu spoza gospodarstwa.
Z wykonanej analizy wynika równie, e rodziny uytkuj ce gospodarstwa
z grupy 2A, tzn. jednostki bd ce we wadaniu rodzin uzyskuj cych do 50%
dochodu z pracy najemnej uzyskay zarówno najwyszy dochód z gospodarstwa,
jak i ogóem (tzn.  cznie z gospodarstwa i spoza niego). W efekcie ich sytuacja
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dochodowa bya lepsza ni pozostaych. Gospodarstwa te miay korzystniejsz
struktur aktywów oraz efektywniej wykorzystyway posiadany maj tek,
cechoway si te aktywniejszym ni w grupie 1A i 1B odtwarzaniem rodków
trwaych, chocia podobnie jak w innych grupach, reprodukcja maj tku trwaego bya w nich ujemna. Mimo to maj one najwiksze szanse na dalsze funkcjonowanie i rozwój.
Najsabsz sytuacj dochodow (najnisze dochody z gospodarstwa oraz
ogóem rodziny rolniczej) stwierdzono w przypadku rodzin uytkuj cych gospodarstwa z grupy 1B, tzn. jednostki bd ce w posiadaniu osób utrzymuj cych
si gównie z rent i emerytur. Przyczyn tego zjawiska byy prawdopodobnie
bdy zarz dcze i brak si lub motywacji do efektywniejszych dziaa w gospodarstwie. W pewnym stopniu mogy one wynika z zaawansowanego wieku posiadaczy tych gospodarstw. Objawiao si to na przykad najwyszym w tej grupie badawczej odsetkiem gospodarstw z ujemnym dochodem oraz najsabszym
wynikiem stopy reprodukcji maj tku trwaego. W konsekwencji, gospodarstwa
te maj „marne widoki” na funkcjonowanie w duszej perspektywie czasu.
Wnioski
1.

rednio w badanym okresie (2005-2007) sytuacja ekonomiczna rodzin uzyskuj cych oprócz dochodu z gospodarstwa rolnego, dochód z zarobkowej
pracy najemnej bya lepsza ni rodzin posiadaj cych oprócz dochodu z gospodarstwa take dochód z rent i emerytur. Korzystniejsza bya te sytuacja
ekonomiczna prowadzonych przez nie gospodarstw.

2.

Bez wzgldu na ródo dochodu spoza gospodarstwa, rednio w latach
2005-2007 sytuacja ekonomiczna rodzin uzyskuj cych spoza gospodarstwa
do 50% dochodu ogóem (z grup 1A i 2A) bya korzystniejsza ni rodzin
uzyskuj cych co najmniej 50% dochodu spoza gospodarstwa (z grup 1B
i 2B). Kondycja ekonomiczna gospodarstw z grup 1A i 2A take bya lepsza ni z grup 1B i 2B.

3.

Gospodarstwa analizowanych grup na ogó nie odtwarzay maj tku trwaego (rednio w latach 2005-2007 stopa reprodukcji maj tku trwaego bya
ujemna), jednak od 9,5 do 24,6% gospodarstw z badanych grup cechowao
si dodatni wartoci inwestycji netto. Najwikszy odsetek takich jednostek wyst pi w grupie gospodarstw uytkowanych przez rodziny uzyskuj ce do 50% dochodu ogóem z najemnej pracy zarobkowej (grupa 2A).
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4.

5.

Znacz ca cz rozpatrywanych gospodarstw miaa prawdopodobnie ma
zdolno kredytow , wikszo z nich nie korzystaa z kredytów, a redni
w latach 2005-2007 stopie zaduenia wyodrbnionych grup gospodarstw
zawiera si w przedziale 0,9-4,9%.
W badanym okresie, rednio w gospodarstwach grupy 1A i 2A, dochód
z gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na 1 penozatrudnionego czonka
rodziny by ponad 2-krotnie wyszy ni odpowiednio w grupie 1B i 2B.

6.

rednio w latach 2005-2007 – w zalenoci od analizowanej grupy – dochody
z gospodarstw rolnych przypadaj ce na 1 penozatrudnionego czonka rodziny
rolnika byy od 26,5 do 73,2% nisze w porównaniu ze rednim wynagrodzeniem netto pracowników caej gospodarki narodowej.

7.

Najwiksze szanse na dusze trwanie w latach nastpnych maj gospodarstwa
z grupy 2A. Uytkuj ce je rodziny uzyskay zarówno najwyszy dochód z gospodarstwa, jak i ogóem (tzn.  cznie z gospodarstwa i spoza niego). Najmniejsze szanse na przetrwanie maj natomiast gospodarstwa z grupy 1B.
Take sytuacja dochodowa uytkuj cych je rodzin bya najsabsza.

8.

Ostatecznie mona stwierdzi, e w przypadku maych ekonomicznie gospodarstw rolnych o ich sytuacji ekonomicznej oraz poziomie ycia uytkuj cych je rodzin decyduj nie tylko odnosz ce si do gospodarstw decyzje zarz dcze ich kierowników, ale te moliwo uzyskania przez czonków ich
rodzin dochodu spoza gospodarstwa, zwaszcza z najemnej pracy zarobkowej.
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ZMIANY W SPOECZNO-DEMOGRAFICZNEJ
STRUKTURZE RODZIN
Z GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH

1. Wprowadzenie
Postpuj ca likwidacja barier ograniczaj cych konfrontacj ekonomiczn
podmiotów gospodarczych powoduje wzrost rywalizacji o charakterze ogólnowiatowym, która w coraz wikszym stopniu zaznacza si równie w odniesieniu do gospodarstw rolnych. Warunkiem sprostania zwikszaj cej si konkurencji staje si ci gy przymus restrukturyzacji i modernizacji podmiotów17 polskiego rolnictwa. Albowiem, aby polskie rolnictwo byo konkurencyjne, powinno posiada podmioty gospodarcze zdolne do skutecznej rywalizacji na rynku
artykuów rolniczych [Zitara 2009]. Takie moliwoci pozostaj we wspózalenoci midzy innymi ze zdolnociami adaptacyjnymi poszczególnych gospodarstw rolnych do zmieniaj cego si otoczenia [ uczka-Bakua 2004]. Zakres
zmian wyznacza np. wielko potencjau (siy) ekonomicznego [Wo 2000b],
który w pewnym zakresie odzwierciedla skala produkcji [Wo 1998].
Jednym z rezultatów proefektywnociowych przeobrae, a jednoczenie
trudnoci dostosowawczych do funkcjonowania w warunkach nasilaj cej si
konkurencji w obrbie gospodarstw rolnych jest pogbianie si procesów
polaryzacyjnych [Sikorska 2010]. Te skonnoci szczególnie wyranie zaznaczaj si w odniesieniu do aktywnoci rynkowej poszczególnych indywidualnych gospodarstw rolnych. Konsekwencj tych tendencji jest coraz bardziej
czytelny podzia gospodarstw rolnych na grup ukierunkowan prorynkowo,
której podstawowym celem jest sprostanie wymogom konkurencji i dalszy profesjonalny rozwój oraz na podmioty o maej skali produkcji, speniaj ce gównie funkcje samozaopatrzeniowe. Jednostki te okrelane s mianem gospodarstw drobnotowarowych, maotowarowych b d niskotowarowych.

17

W tekcie pracy nazwy gospodarstwo rolne, jednostka, podmiot stosuje si zamiennie.
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W literaturze przedmiotu, jak równie w ustawodawstwie krajowym i Unii
Europejskiej brak jest jednej precyzyjnej definicji gospodarstwa niskotowarowego. Z reguy za gospodarstwo niskotowarowe przyjmuje si podmioty sabo
powi zane z rynkiem zarówno z punktu widzenia sprzedawcy artykuów rolniczych, jak i nabywcy rodków produkcji. Skala produkcji towarowej jest stosunkowo niewielka i z reguy nisza ni rozmiary zakupów ywnoci (w przeliczeniu na surowce rolnicze) dokonywane przez ich uytkowników, którzy
utrzymuj si gównie ze róde nierolniczych [Adamowicz 1998].
Zgodnie z art. 34 Rozporz dzenia Rady Europejskiej (WE nr 1698/2005) za
niskotowarowe (maotowarowe) gospodarstwa rolne uznaje si te, „które produkuj przede wszystkim na cele wasnej konsumpcji, jak równie kieruj cz swojej produkcji na rynek”.
Tym samym warunkiem definiowania kategorii (typu) gospodarstwa
s rozmiary prowadzonej dziaalnoci rolniczej, a przede wszystkim skala produkcji towarowej.
Zgodnie z powyszym mona przyj , e gospodarstwa produkuj ce na
sprzeda dziel si na dwie kategorie, tj. niskotowarowe i towarowe. Obok
nich mona wyodrbni dodatkowo trzeci grup gospodarstw, które produkuj wy cznie na potrzeby ywnociowe rodzin je uytkuj cych, czyli samozaopatrzeniowe.
Jednostki niskotowarowe s na ogó okrelane mianem maych gospodarstw ze wzgldu na powierzchni uytków rolnych, wielko ekonomiczn ,
a gównie skal produkcji towarowej. Z reguy uwaa si, e s to takie podmioty, które maj nie wicej ni 5 ha UR, b d 8 ESU, a skala sprzeday produkcji rolniczej nie umoliwia uzyskania satysfakcjonuj cych dochodów
z pracy w dziaalnoci rolniczej.
Dla potrzeb niniejszego opracowania za gospodarstwa niskotowarowe
uznano wszystkie indywidualne gospodarstwa rolne, w których rozmiary prowadzonej dziaalnoci rolniczej nie predestynoway do uzyskania dochodu
z pracy we wasnym gospodarstwie w przeliczeniu na jedn osob (ekwiwalencie penego etatu) na poziomie rednich dochodów ogóu ludnoci w kraju. Tak
okrelone rozmiary produkcji towarowej wynosiy maksimum: w 2000 roku
24 tys. z i 32 tys. z w 2005 roku. Takie ustalenia zawsze maj umowny charakter i przede wszystkim powinny odpowiada zaoeniom przyjtym w pracy.
Przy okreleniu takiej definicji kierowano si kilkoma wzgldami, ale przede
wszystkim uwypuklono znaczenie powi za rynkowych i alokacji aktywnoci
ekonomicznej osób, a take poziomu opaty zaangaowanych czynników produkcji, zwaszcza nakadów pracy.
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Próbuj c okreli i dopasowa do polskich warunków kryteria okrelaj ce
indywidualne gospodarstwo rolne jako niskotowarowe, posuono si wynikami panelowymi reprezentatywnych bada terenowych IERiG -PIB zrealizowanych w 2000 i 2005 roku. Badania te obejmuj wszystkie gospodarstwa rolne powyej 1 ha UR bd ce w uytkowaniu osób fizycznych z 76 wsi rozmieszczonych na terenie caego kraju. Miejscowoci zostay dobrane celowo
w taki sposób, aby area badanych podmiotów odzwierciedla rzeczywist
struktur obszarow indywidualnych gospodarstw rolnych18 w skali kraju, jak
i w ujciu przestrzennym. Ankietowane jednostki, bd ce de facto gospodarstwami rodzinnymi [Zegar 2008], kadorazowo obejmoway okoo jednej pisetnej ogólnej liczby gospodarstw, a ich liczebno w 2005 roku wynosia
3 705. Zastosowana metoda zbierania informacji, dua liczebno próby i walor jej reprezentatywnoci umoliwiaj uogólnianie uzyskanych wyników.
Jak ju wczeniej wspomniano, z caej badanej próby wybrano jednostki,
których skala sprzeday nie umoliwiaa uzyskania satysfakcjonuj cych
dochodów z prowadzenia wasnej dziaalnoci rolniczej. Liczba takich podmiotów zwikszaa si i w kolejnych badaniach ksztatowaa si nastpuj co:
w 2000 roku byo ich 2 237 (56,9% ogóu badanych), a w 2005 roku – 2 363
(63,8% wszystkich ankietowanych). Równoczenie zmniejsza si stan liczbowy gospodarstw z produkcj towarow . W konsekwencji udzia jednostek niskotowarowych wród ogóu gospodarstw ze sprzeda produkcji rolniczej
wzrós z 63,8% do 72,3%.
Z makroekonomicznego punktu widzenia wany jest w zasadzie nie fakt
wystpowania gospodarstw niskotowarowych i towarowych, ale jak one s
liczne, gdy ich wzajemna proporcja wiadczy o kondycji caego sektora rolnego. Brak waciwych proporcji pomidzy tymi kategoriami gospodarstw moe negatywnie rzutowa na miejsce naszego rolnictwa w modelu rolnictwa
europejskiego i zagraa zrównowaonemu rozwojowi tego sektora oraz
obszarów wiejskich. Jednoczenie obecno w rolnictwie duej grupy gospodarstw, które nie speniaj istotnych funkcji produkcyjnych i dochodowych,
spowalnia procesy proefektywnociowych przemian w rolnictwie, jak równie
warunkuje poziom ekonomicznej efektywnoci caego sektora i jego konkurencyjno, a w konsekwencji waciwe uplasowanie si naszego rolnictwa
w europejskim modelu [Poczta, Pawlak, Kiryluk-Dryjska, Siemiski 2007].
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Pomimo pewnych rónic pojciowych uywa si zamiennie nazw rolnictwo (gospodarstwo): indywidualne, rodzinne.
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Z tego wzgldu konieczne jest uaktywnienie dziaa na rzecz stworzenia
warunków oywiaj cych przepyw czynników produkcji rolniczej, zwaszcza
ziemi, z gospodarstw o maej aktywnoci rynkowej do jednostek prorynkowych,
d  cych do zwikszenia zdolnoci do konkurowania.
Proces ten jest powi zany z zanikaniem czci gospodarstw rolnych,
co wi e si midzy innymi z podejmowaniem rónorodnych form dziaalnoci ekonomicznej ludnoci z tej kategorii gospodarstw. Tempo odchodzenia
osób z gospodarstw rolnych do zaj pozarolniczych zaley od wielu czynników, wród których istotne s midzy innymi waciwoci struktur spoeczno-demograficznych populacji rolniczej.
Bior c pod uwag wszystkie wymienione powyej uwarunkowania, wydaje
si celowa analiza zmian cech spoeczno-demograficznych rodzin (ludnoci)
z gospodarstw niskotowarowych z perspektywy ich dalszej przyszoci, któr
naley rozpatrywa w aspekcie umocnienia pozycji rynkowej, a przede wszystkim z punktu widzenia moliwoci dywersyfikacji aktywnoci ekonomicznej ich
uytkowników i zanikania tych podmiotów. Waciwoci populacji z gospodarstw niskotowarowych przedstawiono na tle ludnoci z pozostaych podmiotów ze sprzeda produkcji rolniczej, tj. towarowych.
2. Ludno w gospodarstwach niskotowarowych
Dysponentami (wacicielami, uytkownikami) indywidualnych gospodarstw rolnych byy rodziny wielopokoleniowe [Karwat-Woniak 2005]. Z porównania waciwoci gospodarstw domowych (rodzin) z opisywanych kategorii podmiotów wynika, e dotyczyo to zarówno podmiotów niskotowarowych,
jak i towarowych. W obu przypadkach rodziny jednoosobowe b d samotne
maestwa wystpoway relatywnie rzadko, ale ich odsetek w grupie gospodarstw niskotowarowych by ponad 2-krotnie wikszy ni w podmiotach towarowych (17% wobec 7%). Rodziny pene, tj. co najmniej dwupokoleniowe
(obydwoje rodzice i dzieci) w 2005 roku stanowiy prawie 65% wród uytkowników podmiotów niskotowarowych, natomiast w grupie pozostaych gospodarstw towarowych – okoo 80%.
Z porównania danych o cechach rodzin z wyrónionych kategorii gospodarstw w 2000 i 2005 roku wynika, e w caym analizowanym okresie sytuacja
rodzinna w obydwu porównywanych zbiorach praktycznie nie ulega zmianie.
Odmiennoci w sytuacji rodzinnej znalazy odzwierciedlenie w rónicach
w liczebnoci gospodarstw domowych zwi zanych z wyodrbnionymi kategoriami indywidualnych gospodarstw rolnych. W 2005 roku, jak i pi lat wczeniej rednia liczba osób przypadaj ca na rodzin w podmiotach niskotowaro48

wych wynosia 3,9 osoby. Nie ulega równie zmianie wielko rodzin zwi zanych z podmiotami o wyszej skali produkcji towarowej i wynosia przecitnie
4,7 osoby. Tym samym w caym okresie 2000-2005 roku przecitna rodzina
uytkuj ca podmiot niskotowarowy bya o okoo 21% mniejsza liczebnie ni
w gospodarstwach towarowych.
Z bada terenowych IERiG -PIB wynika, e w latach 2000-2005 udzia
ludnoci z gospodarstw niskotowarowych powikszy si z 54 do 57% ogóu
ludnoci yj cej w rodzinach (gospodarstwach domowych) rolników. Jeeli
uwzgldni równie osoby z wiejskich rodzin bezrolnych, to zbiorowo ta
w 2005 roku obejmowaa okoo 29% caej wiejskiej populacji, podczas gdy
w 2000 byo to jeszcze 23%.
Na podstawie danych GUS dotycz cych zmian w liczebnoci ludnoci
wiejskiej, w tym zwi zanej z gospodarstwami indywidualnymi o powierzchni
1 ha UR, mona szacowa, e w latach 2000-2005 populacja zwi zana z rodzinnymi gospodarstwami niskotowarowymi zwikszya si o okoo 6%. Tym
samym w 2005 roku liczya okoo 4,3 mln osób, w tym grupa w wieku produkcyjnym stanowia prawie 2,7 mln.
3. Struktura demograficzna ludnoci z gospodarstw niskotowarowych
Pewne rónice pomidzy populacjami zwi zanymi z wyodrbnionymi kategoriami gospodarstw zaznaczyy si w podziale wedug wieku oraz pci. Naley jednak zaznaczy, e ogólne odmiennoci w strukturze demograficznej ludnoci z jednostek niskotowarowych i towarowych byy stosunkowo niewielkie,
tendencje zmian byy w wikszoci podobne (tabela 1).
Z analizy struktury wieku wyodrbnionych grup ludnoci wynika, e
w caym analizowanym picioleciu osoby w wieku ustawowej aktywnoci zawodowej stanowiy w obydwu populacjach najliczniejsz grup, przy czym
w kolejnych badanych latach ich udzia mia niewielkie tendencje wzrostowe.
W wyniku ogólnych trendów demograficznych, a take zmniejszenia wychodstwa osób modych, powszechnie w rodzinach rolniczych zwikszaa si
zbiorowo osób w wieku produkcyjnym [Karwat-Woniak, Chmieliski 2006].
Nie zmienia to faktu, e ogólnie zarówno w 2000, jak i 2005 roku, czonkowie
rodzin z gospodarstw niskotowarowych byli relatywnie starsi ni osoby z podmiotów towarowych. Te rónice dotyczyy gównie wyszego odsetka osób
w wieku produkcyjnym starszym, tj. powyej 44 lat. W 2005 roku w tej grupie
miecio si prawie 23% osób z podmiotów niskotowarowych, w jednostkach
towarowych byo to nieomal 22%, gdy w 2000 roku analogiczne wskaniki wynosiy odpowiednio 21 i 18%.
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Tabela 1. Struktura demograficzna ludnoci z wyrónionych grup gospodarstw
w 2000 i 2005 roku

Gospodarstwa

przedprodukcyjnym

niskotowarowe
towarowe

24,3
27,5

niskotowarowe
towarowe

21,5
24,0

Odsetek osób w wieku*
produkcyjnym
mobilnym

niemobilnym

Suma wiersza = 100
2000
39,2
21,1
39,5
17,8
2005
40,0
22,9
40,3
21,8

Odsetek
poprodukcyjnym

kobiet

mczyzn

Suma wiersza = 100
15,4
15,2

49,3
49,2

50,7
50,8

15,6
14,0

49,4
48,4

50,6
51,6

* Przyjto stosowane przez GUS ekonomiczne grupy wieku: przedprodukcyjny – osoby
do 17 lat; produkcyjny – kobiety w wieku 18-59 lat i mczyni w wieku 18-64 lat; poprodukcyjny – kobiety 60 lat i wicej oraz mczyni 65 lat i wicej. W wieku produkcyjnym wydzielane s jeszcze dwie grupy: mobilny (produkcyjny modszy) – osoby
w wieku 18-44 lat i niemobilny (produkcyjny starszy) – kobiety w wieku 45-59 lat i mczyni w wieku 45-64 lata.
ródo: opracowano na podstawie bada terenowych IERiG -PIB w 2000 i 2005 roku.

W odniesieniu do ludnoci w wieku produkcyjnym mobilnym rozbienoci praktycznie nie wystpoway, gdy rónica w odniesieniu do ludnoci z gospodarstw niskotowarowych i towarowych w caym analizowanym okresie bya
mniejsza ni 1 p.p.
Jednoczenie w rodzinach z gospodarstw niskotowarowych yo nieco
mniej osób w wieku przedprodukcyjnym, ale w kolejnych badanych okresach
rozbienoci w tym zakresie zmniejszyy si. Z danych ankietowych wynika, e
w 2005 roku ich udzia wród ludnoci z podmiotów niskotowarowych wynosi
prawie 22% (24% w 2000 roku), podczas gdy w zbiorze pozostaych gospodarstw towarowych byo to 24% (okoo 28% w 2000 roku).
W analizowanym okresie odsetek osób w wieku emerytalnym wród
populacji z jednostek niskotowarowych by praktycznie stay, natomiast wród
populacji gospodarstw towarowych uleg nieznacznemu ograniczeniu. Trzeba
doda, e zmiana udziau osób w wieku poprodukcyjnym w rodzinach z wyodrbnionych kategorii indywidualnych gospodarstw rolnych bya efektem nie tylko procesów generacyjnych, ale równie wynikaa z nasilenia procesów
w zmianie statusu ekonomicznego osób wraz z osi gniciem wieku emerytalnego.
Szczegóowa analiza danych dotycz cych przeobrae w dziaalnoci
ekonomicznej osób starszych z podmiotów niskotowarowych i towarowych
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wskazuje, e przejcie na emerytur ludnoci z pierwszej z wymienionych
kategorii gospodarstw nie poci gao za sob cakowitej rezygnacji z dziaalnoci rolniczej. Takie sytuacje odnotowano równie w populacji z jednostek
towarowych, ale ich rozpowszechnienie byo znacznie mniejsze, albowiem
osoby te wraz z osi gniciem wieku emerytalnego przekazyway gospodarstwo nastpcy, tworz c z reguy rodzin bezroln . Te tendencje potwierdzaj
tez, e rodzinom z jednostek niskotowarowych, nie zwi zanych profesjonalnie z rolnictwem, posiadany maj tek produkcyjny suy gównie starszym
czonkom rodziny, którzy w ograniczonym zakresie s aktywni zawodowo
i gospodarczo [Sikorska 2010].
Analizuj c struktur ludnoci w zalenoci od pci, stwierdzono, e w caym analizowanym okresie relacje pomidzy liczebnoci kobiet i mczyzn nie
ulegy zmianie i byy bardzo zblione. Te waciwoci dotyczyy obydwu porównywanych zbiorowoci, chocia udzia kobiet w obydwu wyodrbnionych
populacjach by nieco niszy (o 1-2 p.p.) ni mczyzn. Naley jednak doda, e
w latach 2000-2005 wród osób z gospodarstw niskotowarowych udzia kobiet
nie uleg zmianie i wynosi nieco ponad 49%. Natomiast wród ludnoci
z gospodarstw towarowych odnotowano niewielkie zmniejszenie udziau kobiet
z nieco ponad 49% w 2000 roku do okoo 48% w 2005 roku.
4. Poziom wyksztacenia (skolaryzacji)
Z przeprowadzonej analizy poziomu wyksztacenia ogólnego ludnoci
z wyodrbnionych kategorii indywidualnych gospodarstw rolnych wynika, e
w latach 2000-2005 nast pia pewna poprawa w tym zakresie, przy czym
w podmiotach niskotowarowych ta tendencja zaznaczya si nieco silniej ni
wród gospodarstw towarowych (tabela 2). Dotyczyo to w zasadzie wszystkich
poziomów edukacji, przy czym najsilniej uwidocznio si na szczeblu szkó
wyszych. W zwi zku z tym zmniejszyy si dysproporcje w poziomie
wyksztacenia porównywanych populacji.
Z danych ankietowych wynika, e w 2005 roku wród obydwu porównywanych populacji najbardziej powszechne byo wyksztacenie na poziomie
szkoy podstawowej lub gimnazjum, czyli ustawowym, które posiadao okoo
32-33% osób niezalenie od kategorii gospodarstwa.
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Tabela 2. Wyksztacenie ludnoci z wyrónionych grup gospodarstw rolnych
w 2000 i 2005 roku
Gospodarstwa

niskotowarowe
towarowe
niskotowarowe
towarowe

Odsetek osób* z wyksztaceniem ogólnym na poziomie
ustawowym**
zasadniczym
rednim
wyszym
2000
33,5
41,1
22,2
3,2
30,9
36,5
27,9
4,7
2005
33,0
34,2
25,7
7,1
31,6
29,0
29,8
9,6

*Uwzgldniono osoby w wieku 15 lat i wicej, które zakoczyy edukacj szkoln .
**Do tej grupy zaliczono osoby, które co najwyej ukoczyy tylko szko podstawow b d
gimnazjum.
ródo: opracowano na podstawie bada terenowych IERiG -PIB w 2000 i 2005 roku.

W gronie ludnoci z gospodarstw niskotowarowych stosunkowo najmniej
w porównaniu do populacji z podmiotów towarowych byo absolwentów szkó
rednich (26% wobec 30%) i wyszych (7% wobec prawie 10%). Natomiast
udzia osób z wyksztaceniem na poziomie zasadniczym (ponad 34% wobec
29%) by relatywnie wyszy.
Jeli chodzi o wyksztacenie zawodowe, to w caej populacji osób z rodzin rolniczych, jak te w kadej z wyodrbnionych kategorii, najczstszym kierunkiem edukacji byo zdobycie kwalifikacji nierolniczych. Skonno w analizowanym okresie ulega niewielkiemu zwikszeniu, które nieco silniej zaznaczyo si wród ludnoci z gospodarstw towarowych (wykres 1).
Jednak nadal wród ludnoci z gospodarstw niskotowarowych odsetek
osób ze szkolnym wyksztaceniem o profilu nierolniczym by w 2005 roku
o 9 p.p. wyszy ni wród ludnoci z gospodarstw towarowych i wynosi 51%.
Dla porównania pi lat wczeniej udzia osób z takim poziomem wyksztaceniem w populacji zwi zanej z podmiotami niskotowarowymi by o 11 p.p.
wyszy ni w gronie osób z podmiotów towarowych i wynosi ponad 49%.
Jednoczenie w 2005 roku udzia osób z wyksztaceniem rolniczym by
w podmiotach niskotowarowych 2-krotnie niszy ni w gospodarstwach towarowych (11% wobec 21%). Naley równie zaznaczy, e byy to relacje zblione do 2000 roku, kiedy to udzia osób ze szkolnym wyksztaceniem rolniczym wród ogóu ludnoci z podmiotów niskotowarowych wynosi niespena
10%, a w gospodarstwach towarowych – okoo 22%.
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odsetek osób z wyksztaceniem zawodowym

Wykres 1. Udzia osób* ze szkolnym wyksztaceniem zawodowym
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nierolniczym
gospodarstwa:

niskotowarowe
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*Uwzgldniono osoby w wieku 15 i wicej lat, które zakoczyy edukacj szkoln .
ródo: opracowano na podstawie bada terenowych IERiG -PIB w 2000 i 2005 roku.

Interpretuj c rónice w poziomie oraz kierunku wyksztacenia osób
z podmiotów niskotowarowych i pozostaych towarowych, naley uzna, e s
one przejawem procesu racjonalizowania wzajemnych relacji pomidzy funkcjami gospodarstwa rolnego a postawami zawodowymi ich uytkowników. Ponadto relatywnie wyszy udzia osób, które ukoczyy szkoy o profilu nierolniczym naley wi za przede wszystkim z dywersyfikacj aktywnoci zawodowej
ludnoci rolniczej i obnianiem si zatrudnienia w tym sektorze, a nie z niedocenianiem wiedzy specjalistycznej w dziaalnoci rolniczej [Sikorska 2010].
5. Struktura demograficzna i wyksztacenie ludnoci pracuj cej wy cznie
w uytkowanym gospodarstwie rolnym
Z punktu widzenia losów gospodarstwa niskotowarowego wane wydaj
si informacje dotycz ce cech pci, a zwaszcza wieku oraz poziomu i rodzaju
wyksztacenia osób pracuj cych w dziaalnoci rolniczej. Cechy tej populacji
w okrelonych sytuacjach mog hamowa lub stymulowa przeobraenia
w potencjale produkcyjnym uytkowanych gospodarstw, a jednoczenie wyznaczaj moliwoci alokacji aktywnoci ekonomicznej poza uytkowanym
gospodarstwem.
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Z analizy danych ankietowych wynika, e w 2005 roku w gospodarstwach
niskotowarowych prawie 66% (69%  w 2000 roku) pracuj cych w dziaalnoci rolniczej stanowiy osoby wy cznie zatrudnione przy produkcji rolniczej.
Przy czym dla 42% (w 49% w 2000 roku) z nich ta praca miaa charakter stay
i bya wykonywana w penym wymiarze czasu. Niewiele mniejsz grup,
bo okoo 40% (36%  w 2000 roku), stanowiy osoby pracuj ce systematycznie, ale w niepenym wymiarze czasu pracy. Jednoczenie nieco ponad 18%
(15%  w 2000 roku) wynosi udzia osób, które pracoway sezonowo b d
dorywczo.

poprodukcyjny

produkcyjny
niemobilny

produkcyjny
mobilny
przedprodukcyjny

Wykres 2. Pracuj cy* wy cznie w dziaalnoci rolniczej wedug wieku
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*Uwzgldniono osoby w wieku 15 i wicej lat, które zakoczyy edukacj szkoln .
ródo: opracowano na podstawie bada terenowych IERiG -PIB w 2000 i 2005 roku.
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Z materiaów pochodz cych z bada zrealizowanych w 2000 i 2005 roku
wynika, e bez wzgldu na skal prowadzonej dziaalnoci rolniczej w obydwu
okresach wikszo pracuj cych wy cznie w gospodarstwie stanowiy osoby
bd ce w ustawowym okresie aktywnoci zawodowej (wykres 2). Udzia osób
w wieku produkcyjnym w zbiorowoci zatrudnionej tylko w gospodarstwie
niskotowarowym wzrós z 72% w 2000 roku do 75% w roku 2005, podczas gdy
w podmiotach o wyszej skali produkcji analogiczna zbiorowo stanowia 78
i 84%. Na te dysproporcje skaday si gównie rozbienoci w udziale osób
w wieku produkcyjnym modszym, jak równie rónice w tempie powikszania
si odsetka ludnoci pracuj cej wykonuj cych jedynie zajcia rolnicze w wieku
produkcyjnym starszym.
Z danych ankietowych wynika, e w 2005 roku, jak i pi lat wczeniej
osoby w wieku 18-44 lata stanowiy okoo 42% wród ogóu zatrudnionych
jedynie w rodzinnym gospodarstwie niskotowarowym. W podmiotach towarowych analogiczny wskanik wynosi ponad 51%. Jednoczenie w okresie
2000-2005 udzia osób w wieku produkcyjnym niemobilnym wród ludnoci
zatrudnionej wy cznie w gospodarstwie niskotowarowym zwikszy tylko
z 31 do 33%, a w kategorii podmiotów towarowych analogiczny wskanik
wzrós z 27 do 33%.
Z przeprowadzonych analiz wynika, e w latach 2000-2005 równie w pozostaych ekonomicznych grupach wieku (tj. przedprodukcyjnym i emerytalnym) ludnoci zatrudnionej tylko w dziaalnoci rolniczej zmiany byy relatywnie niewielkie. W badanym okresie udzia ludnoci w wieku przedprodukcyjnym wród populacji pracuj cych tylko w gospodarstwie niskotowarowym
zmniejszy si z 8 do 5%, podczas gdy wysoko odsetka osób w wieku emerytalnym nie ulega zmianie i wynosia okoo 20%. Jednoczenie w podmiotach
towarowych te zmiany byy nieco wiksze, albowiem odsetek osób w wieku do
17 lat wród zatrudnionych jedynie przy produkcji rolniczej spad z okoo 9%
w 2000 roku do 5% w roku 2005, natomiast w wieku poprodukcyjnym zmniejszy si z 13 do 11%.
Reasumuj c, naley uzna, e pomimo sabszych symptomów starzenia si
ludnoci wi  cej swoj aktywno zawodow z gospodarstwem niskotowarowym ni towarowym, to niezmiennie jest ona demograficznie starsza ni populacja lokuj ca swoj aktywno zawodow tylko w podmiotach towarowych.
Na podkrelenie zasuguj równie rónice w stopniu sfeminizowania populacji zatrudnionej wy cznie w gospodarstwie niskotowarowym i towarowym.
W analizowanym okresie stopie sfeminizowania populacji wykonuj cej
wy cznie zajcia rolnicze by wyranie wyszy w jednostkach niskotowaro55

wych ni w podmiotach towarowych. Jednoczenie naley podkreli, e w picioleciu 2000-2005 te rozbienoci ulegy wzmocnieniu. Z danych ankietowych
wynika, e w 2005 roku wród pracuj cych wy cznie w podmiotach niskotowarowych kobiety stanowiy prawie 52%, a pi lat póniej nieco ponad 48%.
W gospodarstwach towarowych ten proces te si zaznaczy, a jego nasilenie
byo znacz co wiksze. W tym zbiorze udzia kobiet wród osób zatrudnionych
jedynie w dziaalnoci rolniczej obniy si z ponad 42% do niespena 36%.
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na poziomie
ustawowym*

Wykres 3. Wyksztacenie ogólne ludnoci pracuj cej wy cznie
w gospodarstwach niskotowarowych i towarowych
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ródo: opracowano na podstawie bada terenowych IERiG -PIB w 2000 i 2005 roku.
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Podobnie jak w przypadku ogóu ludnoci, równie w odniesieniu do osób
wi  cych swoj aktywno zawodow z rodzinnym gospodarstwem, zaznaczy
si dystans w poziomie wyksztacenia w zalenoci od skali prowadzonej dziaalnoci rolniczej (wykres 3). Zatrudnieni jedynie w gospodarstwie niskotowarowym byli gorzej wyksztaceni ni analogiczna grupa z podmiotów towarowych. wiadczy o tym przede wszystkim fakt, e wyranie wicej ni w grupie
pracuj cych w gospodarstwach towarowych byo w ich gronie osób kocz cych
edukacj na poziomie szkoy podstawowej lub gimnazjum.
W 2005 roku wyksztacenie ogólne na poziomie co najwyej ustawowym
posiadao 37% (w 2000 roku – 43%) osób pracuj cych tylko w gospodarstwie
niskotowarowym, gdy wród zatrudnionych wy cznie w jednostkach towarowych analogiczny odsetek wynosi okoo 28% (w 2000 roku – 34%). Wród
ludnoci wi  cej swoj aktywno zawodow jedynie z dziaalnoci rolnicz
z obydwu porównywanych zbiorów najbardziej rozpowszechnione byo wyksztacenie zasadnicze. Takim poziomem edukacji legitymowao si niespena
35% (w 2000 roku – ponad 35%) osób z populacji pracuj cej wy cznie w gospodarstwie niskotowarowym, a w gospodarstwie towarowym – 33% (w 2000
roku 36%). Szkoy rednie ukoczyo 23% (w 2000 roku  19%) osób wykonuj cych jedynie zajcia rolnicze w jednostkach niskotowarowych i ponad 30%
(w 2000 roku – 26%) w towarowych.
W caym analizowanym okresie zdecydowanie najwiksze rónice pomidzy omawianymi populacjami wyst piy na poziomie szkoy wyszej. Przy
czym absolwentów szkó wyszych byo zdecydowanie mniej wród osób pracuj cych tylko w gospodarstwie niskotowarowych ni towarowych. W 2005
roku w pierwszej z wymienionych kategorii gospodarstw takie wyksztacenie
posiadao ponad 5% pracuj cych jedynie w dziaalnoci rolniczej, podczas gdy
pi lat wczeniej takich osób byo niespena 3%. Natomiast w gospodarstwach
towarowych analogiczne udziay wynosiy odpowiednio 9 i 4%.
Z punktu widzenia moliwoci zwikszenia pozarolniczej aktywnoci
zawodowej ludnoci pracuj cej wany jest nie tylko poziom skolaryzacji, ale
równie kwalifikacje zawodowe. Albowiem odchodzenie od rolnictwa i moliwo znalezienia zatrudnienia poza uytkowanym gospodarstwem rolnym
wspówystpuje z lepszym przygotowaniem zawodowym [Sikorska 2010].
Z zebranych danych wynika, e jeli chodzi o wyksztacenie zawodowe,
to w caej populacji pracuj cych wy cznie przy produkcji rolniczej najczstszym kierunkiem edukacji zawodowej byo zdobycie kwalifikacji nierolniczych.
Ponadto w analizowanym okresie nast pia poprawa w zakresie szkolnego
przygotowania zawodowego ludnoci pracuj cej wy cznie w uytkowanym
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gospodarstwie rolnym. Przy czym w jednostkach niskotowarowych ta tendencja
zaznaczya si nieco sabiej ni wród gospodarstw towarowych. W zwi zku
z tym zmniejszyy si dysproporcje w tej paszczynie pomidzy porównywanymi populacjami (wykres 4).

odsetek osób z wyksztaceniem zawodowym

Wykres 4. Wyksztacenie zawodowe osób* pracuj cych
wy cznie w dziaalnoci rolniczej
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*Uwzgldniono osoby w wieku 15 i wicej lat, które zakoczyy edukacj szkoln .
ródo: opracowano na podstawie bada terenowych IERiG -PIB w 2000 i 2005 roku.

Z danych ankietowych wynika, e chocia zmniejszyy si dysproporcje
w zakresie rozpowszechnienia kwalifikacji nierolniczych pomidzy porównywanymi populacjami, to zatrudnieni jedynie w gospodarstwach niskotowarowych czciej dysponowali szkolnymi kwalifikacjami nierolniczymi. W 2000
roku udzia osób ze szkolnym wyksztaceniem nierolniczym wród pracuj cych
tylko w gospodarstwie niskotowarowym by o 6 p.p. wyszy ni wród zatrudnionych wy cznie w podmiotach towarowych (43% wobec 37%). Pi lat póniej ten dystans wynosi ju tylko 2 p.p. (45% wobec 43%). Równoczenie wród
lokuj cych swoj aktywno zawodow wy cznie w jednostkach niskotowarowych stosunkowo niszy ni w towarowych by udzia osób, które ukoczyy
szkoy rolnicze. Rónice w wysokoci tego odsetka chocia ulegay zmianom, to
w caym analizowanym okresie byy znacz ce, populacja zatrudniona w rodzinnym gospodarstwie niskotowarowym charakteryzowaa si niszym przygotowaniem do wykonywania zawodu rolnika. W 2005 roku osoby ze szkolnymi
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kwalifikacjami rolniczymi stanowiy prawie 14% w gronie ludnoci pracuj cej
tylko w gospodarstwie niskotowarowym i okoo 25% wród populacji
zatrudnionej jedynie w jednostce towarowej. W 2000 roku analogiczne wskaniki wynosiy odpowiednio 11 i 23%.
Reasumuj c, naley zaznaczy, e relatywnie niszy udzia osób pracuj cych tylko w prowadzonej dziaalnoci rolniczej, które ukoczyy szkoy rolnicze ni o specjalizacji nierolniczej naley wi za z moliwoci dywersyfikacji
aktywnoci zawodowej i obnianiem zatrudnienia w rolnictwie. Trzeba bowiem
zaznaczy, e nawet w jednostkach o relatywnie duych rozmiarach produkcji rolniczej wystpuj nie w peni wykorzystane zasoby siy roboczej [Karwat-Woniak,
Józwiak, Augustynska-Grzymek, Chmielewska, Niewgowska 2011].
6. Aktywno zawodowa ludnoci
Gospodarstwo rodzinne jest specyficznym warsztatem pracy, gdy funkcjonuje w gównej mierze w oparciu o prac waciciela (uytkownika i czonków jego rodziny), a równoczenie jednym z jego zada jest racjonalne wykorzystanie wasnych zasobów pracy. Ponadto, jeeli istnieje taka konieczno,
pracuj tam osoby z rodziny, które z ekonomicznego punktu widzenia s zbdne
[Wo 2000a]. Te uwarunkowania oraz specyfika procesów produkcyjnych
w dziaalnoci rolniczej skutkuje powszechnym angaowaniem si do pracy
w gospodarstwie rolnym czonków rodziny. To powoduje, e ludno rolnicz
cechuje dua aktywno zawodowa, znacznie wiksza ni pozostaych mieszkaców wsi lub kraju. Jednoczenie mona zaobserwowa pokany zakres dwuzawodowoci wród rodzin rolniczych [Kalata 2005].
Z bada wynika, e chocia populacja zwi zana zarówno z gospodarstwami niskotowarowymi, jak i towarowymi cechowaa si relatywnie du aktywnoci zawodow , to zaznaczyy si pewne rónice w zalenoci od rozmiarów
prowadzonej dziaalnoci rolniczej.
Z danych ankietowych wynika, e w 2005 roku okoo 73% osób zwi zanych z gospodarstwami niskotowarowymi byo aktywnych na rynku pracy,
a w grupie ludnoci z podmiotów towarowych – 82%. W stosunku do 2000 roku, w obydwu porównywanych populacjach wskanik aktywnoci zawodowej
wykazywa tendencj spadkow . Przy czym skonno do ograniczania aktywnoci na rynku pracy zaznaczya si nieco silniej wród ludnoci zwi zanej z gospodarstwami niskotowarowymi ni wród osób z gospodarstw towarowych.
W 2000 roku udzia osób aktywnych zawodowo wynosi odpowiednio 80 i 87%.
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Jednoczenie wraz z rozwojem pozarolniczego rynku pracy wanym
determinantem stay si aspiracje zawodowe i plany yciowe poszczególnych
osób. Konkurencja pracy zarobkowej przy wyborze gównego miejsca zatrudnienia – w gospodarstwie lub poza nim – przyczynia si do wzrostu znaczenia
kondycji ekonomicznej poszczególnych gospodarstw przy podejmowaniu takich
decyzji. W konsekwencji nie tylko sytuacja rodzinna, ale take moliwoci pracy, a przede wszystkim waciwoci ekonomiczne poszczególnych gospodarstw
warunkuj nie tylko skal aktywnoci zawodowej, ale przede wszystkim jej
umiejscowienie.
Wykres 5. Osoby pitnastoletnie i starsze z wyrónionych kategorii
indywidualnych gospodarstw rolnych wedug miejsca pracy
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ródo: opracowano na podstawie ankiety IERiG -PIB w 2000 i 2005 roku.

Z bada wynika, e rónice w skali prowadzonej dziaalnoci rolniczej
w wyodrbnionych kategoriach gospodarstw znalazy przede wszystkim odzwierciedlenie w podziale strukturalnym wedug umiejscowienia aktywnoci zawodowej
(wykres 5). W caym analizowanym okresie i w kadej grupie gospodarstw najwiksz zbiorowo stanowiy osoby zatrudnione wy cznie we wasnej dziaalnoci rolniczej. Ponadto w latach 2000-2005 wielko populacji pracuj cej tylko
w prowadzonej dziaalnoci rolniczej ulega zmniejszeniu. Przy czym w jednostkach niskotowarowych ta tendencja zaznaczya si znacznie silniej ni wród gospodarstw towarowych. W konsekwencji zwikszyy si rónice w tym zakresie
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pomidzy porównywanymi populacjami. W 2005 roku udzia osób pracuj cych
tylko we wasnej dziaalnoci rolniczej wród ogóu zatrudnionych czonków rodzin z gospodarstw niskotowarowych wynosi okoo 57% i by o 18 p.p. niszy
ni wród gospodarstw towarowych. Pi lat wczeniej analogiczna rónica wynosia 14 p.p., a udzia osób lokuj cych swoj aktywno zawodow jedynie
w gospodarstwie niskotowarowym wynosi 69%, a w towarowym 83%.
Spadkowi udziau osób pracuj cych wy cznie w indywidualnym gospodarstwie rolnym towarzyszy wzrost zatrudnionych poza nim, przy czym wzrost
ten by w gównej mierze konsekwencj rozszerzenia liczby pracuj cych tylko
poza uytkowanym gospodarstwem. Te tendencje, podobnie jak zmiany
w liczebnoci grupy zatrudnionej jedynie w dziaalnoci rolniczej, zaznaczyy
si zarówno w populacji zwi zanej z jednostkami niskotowarowymi, jak i towarowymi. Przy czym natenie procesów dywersyfikacji aktywnoci zawodowej
byo nieznacznie silniejsze w pierwszej z wymienionych kategorii gospodarstw.
W zwi zku z tym zwikszyy si nieco rónice w rozpowszechnieniu zarobkowania porównywanych populacji.
Z bada ankietowych wynika, e w latach 2000-2005 w populacji pracuj cej
z jednostek niskotowarowych udzia zarobkuj cych wzrós z 31 do 44%, tj. o 13 p.p.,
podczas gdy w gospodarstwach towarowych analogiczna zbiorowo zwikszya si
z 17 do 25%, czyli o 8 p.p. Na te rozbienoci skaday si gównie dysproporcje
w tempie powikszania si odsetka ludnoci pracuj cej jedynie poza uytkowanym gospodarstwem. W picioleciu 2000-2005 udzia osób lokuj cych swoj aktywno zawodow poza rolnictwem wród ogóu pracuj cych w gospodarstwach
niskotowarowych wzrós ponad 4-krotnie (z okoo 3 do 13%). Natomiast w odniesieniu do podmiotów towarowych to zwikszenie, aczkolwiek due, dotyczyo
relatywnie niewielkiej liczebnie grupy. Z danych ankietowych wynika, e w gospodarstwach towarowych analogiczna zbiorowo zwikszya si z nieco ponad
2% w 2000 roku do niespena 7% w roku 2005, zatem mniej ni 3,5-krotnie.
Przedstawiony proces zmniejszania si zaangaowania ludnoci z jednostek
niskotowarowych przy produkcji rolniczej znalaz odzwierciedlenie nie tylko
w podziale strukturalnym wedug rodzaju dziaalnoci ekonomicznej ludnoci,
ale równie w ich aktywnoci na rynku pracy (tabela 3).
Z wykonanych analiz wynika, e w gospodarstwach niskotowarowych wikszo osób w ustawowym wieku aktywnoci zawodowej bya aktywna na pozarolniczym rynku pracy. Ponadto w badanym okresie udzia osób w wieku produkcyjnym z jednostek niskotowarowych pracuj cych poza swym gospodarstwem zwikszy si z 37% w 2000 roku do okoo 41% w 2005 roku, podczas gdy w gospodarstwach towarowych analogiczna zbiorowo stanowia odpowiednio 15 i 19%.
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Tabela 3. Aktywno na pozarolniczym rynku pracy ludnoci w wieku
produkcyjnym* z wyrónionych grup gospodarstw rolnych
w 2000 i 2005 roku
Gospodarstwa
niskotowarowe
towarowe
2000
2005
2000
2005

Procent wród ogóu osób w wieku
produkcyjnym
Pracuj cych zarobkowo
- ogóem
- stale
- sezonowo i dorywczo
Bezrobotnych
- ogóem
- jawnych
w tym: zarejestrowanych
- ukrytych
Biernych zawodowo

37,1
28,6
8,5

40,6
33,7
6,9

15,3
8,4
6,9

19,2
12,7
6,5

40,7
11,6
9,3
29,2
9,4

34,0
9,2
6,4
24,8
8,8

19,8
5,7
3,2
14,1
8,5

17,9
5,4
4,5
12,5
8,7

* Odpowiednio za 100 uznano ogóln liczb osób w wieku produkcyjnym z danej kategorii
gospodarstw.
ródo: opracowano na podstawie bada terenowych IERiG -PIB w 2000 i 2005 roku.

Wraz ze wzrostem zbiorowoci zarobkuj cej zwikszaa si zbiorowo
pracuj ca stale poza rolnictwem. W okresie 2000-2005 udzia osób z tej grupy, wród ogóu ludnoci w wieku produkcyjnym zatrudnionych w penym
wymiarze poza uytkowanym gospodarstwem wzrós z 29 do 34%, natomiast
w przypadku podmiotów towarowych porównywane udziay wynosiy adekwatnie 8 i 13%.
Wprawdzie presja na rynek pracy ludnoci zwi zanej z jednostkami niskotowarowymi bya ponad 2-krotnie wiksza ni w odniesieniu do populacji z gospodarstw towarowych, to równoczenie w obu grupach znajdowaa si relatywnie dua zbiorowo osób bezczynnych zawodowo, zatem takich, które byy
bierne zawodowo b d byy zbdne z punktu widzenia prowadzonej dziaalnoci
rolniczej.
cznie w rodzinach uytkuj cych podmioty niskotowarowe takie
osoby stanowiy w 2005 roku okoo 34%, a pi lat wczeniej – 37%. W gospodarstwach towarowych analogiczna zbiorowo stanowia odpowiednio 23
i 21%. Na te rónice skaday si gównie rozbienoci w tempie powikszania
wielkoci odsetka osób zbdnych z perspektywy prowadzonej dziaalnoci rolniczej. Wskanik ten okrela skal bezrobocia ukrytego.
W okresie 2000-2005 udzia osób z tej grupy wród ogóu ludnoci w wieku
produkcyjnym w gospodarstwach niskotowarowych zmniejszy si z 29 do 25%,
natomiast w odniesieniu do jednostek towarowych spadek by z 14 do 13%.
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Tym samym skala bezrobocia ukrytego bya 2-krotnie wiksza w jednostkach
niskotowarowych ni towarowych. Naley zaznaczy, e w caym analizowanym
okresie w obydwu analizowanych kategoriach gospodarstw osoby bierne stanowiy okoo 9% ogóu populacji w wieku ustawowej aktywnoci zawodowej.
7. róda utrzymania rodzin uytkuj cych gospodarstwa niskotowarowe
Rónice w umiejscowieniu dziaalnoci ekonomicznej ludnoci z wyrónionych kategorii gospodarstw znajduj odzwierciedlenie w wieloci róde pozyskiwania dochodów, a przede wszystkim podstawowym ródle ich utrzymania.
Tabela 4. Struktura gospodarstw niskotowarowych i pozostaych towarowych
wedug liczby i gównego róda dochodu
1

2

3

ródami
dochodów

Gospodarstwa

niskotowarowe

Suma wiersza = 100
1
2
3
9,1
51,9 39,1

towarowe

23,4

55,7

20,9

Odsetek gospodarstw
utrzymuj cych si gównie z:
pracy zarobkowej
rent, emegospoogów tym
rytur
darstwa
em
najemnej
suma wiersza (bez kolumny 5) = 100
4
5
6
7
47,8
42,2
30,3
22,1
6,4

4,8

1,7

91,9

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

Z danych empirycznych wynika, e niezalenie od kategorii i cech uytkowanego gospodarstwa, zdecydowanie najliczniejsz kategori stanowiy rodziny
posiadaj ce wicej ni jedno ródo dochodów. W 2005 roku wród uytkowników z gospodarstw niskotowarowych rodziny utrzymuj ce si jedynie z dochodów uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego stanowiy okoo 9%. Jednoczenie
ponad 39% rodzin z tej grupy dysponowao wszystkimi trzema rodzajami dochodów (rolnictwo, zarobki, wiadczenia spoeczne). Wród uytkowników gospodarstw towarowych odsetek rodzin z jednym ródem dochodów by okoo
2,5-krotnie wikszy (wynosi ponad 23%), a prawie 2-krotnie mniejsza bya
równie wysoko odsetka rodzin uzyskuj cych dochody z trzech róde.
Wpyw dywersyfikacji aktywnoci ekonomicznej znajduje odzwierciedlenie w wieloci róde dochodu, ale równie w strukturze rodzin wedug gównego róda dochodu (tabela 4).
W 2005 roku w zbiorze rodzin z gospodarstw niskotowarowych dominoway rodziny utrzymuj ce si gównie z zarobków (okoo 48%), a nastpne 30%
stanowiy rodziny opieraj ce swój byt gównie o emerytury i renty. Dochody
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czerpane z dziaalnoci rolniczej stanowiy podstaw utrzymania dla 22% rodzin
z podmiotów niskotowarowych.
W rodzinach dysponuj cych gospodarstwem towarowym sytuacja bya
odmienna. W tej grupie w 2005 roku okoo 92% rodzin utrzymywao si gównie z dochodów z gospodarstwa. Jednoczenie udzia rodzin czerpi cych
w gównej mierze dochody z zarobków b d wiadcze spoecznych by relatywnie niewielki wynosi odpowiednio okoo 6 i 2%.
Tabela 5. Struktura dochodów pieninych rodzin z wyrónionych
grup gospodarstw
Udzia dochodów z:
Gospodarstwa

zarobków

niskotowarowe

48,1

towarowe

11,1

emerytur i rent
Suma wiersza = 100
28,6
11,3

gospodarstwa

w tym:
z dopat

23,3

9,8

77,6

15,3

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

Bior c pod uwag wielko kwotow uzyskiwanych dochodów, status
ekonomiczny rodzin z gospodarstw niskotowarowych by powi zany w gównej
mierze z prac zarobkow . W 2005 roku prawie poowa (nieco ponad 48%)
dochodu ogólnego gospodarstwa domowego z uytkownikiem podmiotu niskotowarowego pochodzia z zarobków, podczas gdy wród reszty rodzin z gospodarstw towarowych zarobki stanowiy tylko 11% ogólnego budetu. Zaznaczaj ce si rozwarstwienie pod wzgldem sposobu uzyskiwania rodków
utrzymania dokumentuj równie dane dotycz ce znaczenia wiadcze spoecznych. W grupie gospodarstw niskotowarowych ich udzia w ogólnych dochodach wynosi prawie 29%, podczas gdy wród pozostaych towarowych – nieco
ponad 11% (tabela 5).
Jednak najbardziej o zaawansowaniu procesu dywersyfikacji aktywnoci
ekonomicznej osób z wyrónionych kategorii podmiotów wiadczy rola dochodów z uytkowanych gospodarstw. W 2005 roku udzia tego rodzaju dochodów
w cakowitej wielkoci budetów pieninych rodzin z gospodarstw niskotowarowych wynosi nieco ponad 23%, podczas gdy wród pozostaych rodzin
z podmiotów towarowych – prawie 78%.
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Tabela 6. Wysoko dochodów pieninych w rodzinach z gospodarstw
niskotowarowych i towarowych wedug gównego róda utrzymania

Gospodarstwa

ogóem
razem

niskotowarowe
towarowe

26,1
63,1

33,1
76,1

niskotowarowe
towarowe

6,6
13,5

7,7
14,0

redni roczny dochód
w tym: wedug róda utrzymania
praca zarobkowa
emerytury
rolnictwo
na wasny
renty
najemna
rachunek
w tys. z na 1 rodzin
32,0
42,6
22,7
15,7
67,8
101,1
54,2
59,2
w tys. z na 1 osob
7,4
10,2
6,1
4,5
12,6
19,8
9,7
13,5

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

Analizuj c wyniki bada terenowych dotycz ce zrónicowania poziomu
dochodów rodzin z wyodrbnionych kategorii gospodarstw towarowych, uzna
naley, e w stosunkowo gorszej kondycji byy rodziny uytkuj ce podmioty
niskotowarowe (tabela 6). Ich roczny dochód w przeliczeniu na 1 rodzin, jak
i na 1 osob by o ponad 50% niszy ni rednio wród rodzin posiadaj cych
pozostae gospodarstwa towarowe. Ta prawidowo miaa charakter powszechny, tj. zaznaczaa si bez wzgldu na dominuj ce ródo dochodów. Jednak relatywnie najwiksze rozbienoci pomidzy porównywanymi zbiorowociami
stwierdzono w grupie rodzin utrzymuj cych si przede wszystkim z dochodów
uzyskiwanych z gospodarstwa. rednie roczne cakowite dochody rodzin utrzymuj cych si gównie z gospodarstwa niskotowarowego wynosiy 15,7 tys. z
i byy ponad 3,5-krotnie nisze ni w analogicznej grupy rodzin z pozostaych
podmiotów towarowych. Pomijaj c pojedyncze przypadki, kiedy w grupie gospodarstw niskotowarowych przejciowo znalazy si podmioty bd ce dopiero
w fazie rozruchu (mona szacowa, e byo ich okoo 5%), we wszystkich pozostaych przypadkach wiadczyo to o trudnym pooeniu finansowym rodziny.
8. Podsumowanie i wnioski
W analizach dotycz cych zmian strukturalnych w polskim rolnictwie jednym z najczciej podnoszonych problemów stanowi poszukiwanie instrumentów i tworzenie mechanizmów oddziaywuj cych na popraw jego zdolnoci
konkurencyjnych. W tym kontekcie najczciej podkrela si konieczno
przypieszania procesów koncentracji maj tku produkcyjnego (zwaszcza ziemi). Obecno w rolnictwie indywidualnym jednostek niskotowarowych osabia
konkurencyjno caego sektora.
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Jednoczenie wzgldny wzrost skali wystpowania gospodarstw niskotowarowych wskazuje, e przeobraenia w strukturze indywidualnego rolnictwa
ci gle dokonuj si gównie w oparciu o procesy polaryzacji produkcyjnej (ekonomicznej), przy jednoczenie powolnej racjonalizacji struktur rolniczych,
zwaszcza obszarowych. Te zmiany wi  si z odchodzeniem osób z rodzin rolniczych do zaj nierolniczych i procesami zanikania gospodarstw i koncentracji
ziemi, które s uwarunkowane w gównej mierze procesami dywersyfikacji ekonomicznej ludnoci rolniczej. Tempo tych zmian ksztatuje nie tylko sytuacja makroekonomiczna, ale równie cechy spoeczno-demograficzne ludnoci.
W opracowaniu udokumentowano, e chocia cechy demograficzne populacji z gospodarstw niskotowarowych nie odbiegaj znacz co od waciwoci
ludnoci z podmiotów towarowych, to jednak procesy starzenia s w pierwszej
z wymienionych kategorii nieco bardziej zaawansowane. Jednoczenie osoby
z rodzin z gospodarstw niskotowarowych cechoway si niszym poziomem
skolaryzacji, zwaszcza w odniesieniu do wyksztacenia rolniczego, ni ludno
z podmiotów towarowych. Te tendencje zaznaczyy si zwaszcza w przypadku
populacji lokuj cej swoj aktywno zawodow wy cznie w prowadzonej dziaalnoci rolniczej. Ponadto zatrudnieni jedynie w gospodarstwie niskotowarowym cechowali si nie tylko wikszym poziomem feminizacji, ale równie bardziej zaawansowanym wiekiem. Jeli chodzi o wyksztacenie zawodowe, to
w caej populacji osób z rodzin rolniczych, jak te w kadej z wyodrbnionych
kategorii, najczstszym kierunkiem edukacji byo zdobycie kwalifikacji nierolniczych. Pomimo e skonno ta w analizowanym okresie ulega niewielkiemu
zwikszeniu, która nieco silniej zaznaczya si wród ludnoci z gospodarstw
towarowych, to jednak nadal wród ludnoci z gospodarstw niskotowarowych
odsetek osób ze szkolnym wyksztaceniem o profilu nierolniczym by w 2005 roku o 9 p.p. wyszy ni wród ludnoci z gospodarstw towarowych i wynosi 51%.
Tendencja ta jest przejawem procesu racjonalizowania wzajemnych relacji pomidzy funkcjami gospodarstwa rolnego a postawami zawodowymi ich uytkowników. Ponadto relatywnie wyszy udzia osób, które ukoczyy szkoy o profilu
nierolniczym naley wi za przede wszystkim z dywersyfikacj aktywnoci zawodowej ludnoci rolniczej i obnianiem si zatrudnienia w tym sektorze, a nie
niedocenianiem wiedzy specjalistycznej w dziaalnoci rolniczej.
Z bada wynika, e rónice w skali prowadzonej dziaalnoci rolniczej wyodrbnionych kategorii gospodarstw znalazy odzwierciedlenie w odmiennoci
w podziale strukturalnym wedug miejsca pracy. W caym analizowanym okresie i kadej grupie gospodarstw najwiksz zbiorowo stanowiy osoby zatrudnione wy cznie we wasnej dziaalnoci rolniczej. W 2005 roku w takim zakresie pracowao blisko 57% ogóu zatrudnionych czonków rodzin z gospodarstw
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niskotowarowych i by to udzia o prawie 18 p.p. mniejszy ni wród pracuj cych z gospodarstw towarowych. Natomiast w populacji pracuj cej z jednostek
niskotowarowych wyranie wikszy ni w towarowych by udzia  cz cych
prac w rodzinnym gospodarstwie i poza nim (30% wobec 19%) oraz zatrudnionych wy cznie poza rolnictwem (13% wobec 7%).
Stosunkowo mniejsze zaangaowanie ludnoci z jednostek niskotowarowych przy produkcji rolniczej znalazo odzwierciedlenie w ich dziaalnoci zawodowej poza uytkowanym gospodarstwem. Blisko poowa osób w wieku
produkcyjnym z gospodarstw niskotowarowych bya zatrudniona w dziaalnoci
pozarolniczej. Przy czym stale w penym wymiarze czasu pracy poza rolnictwem byo zatrudnionych 34% osób w wieku produkcyjnym z gospodarstw
niskotowarowych i by to udzia prawie 2,5-kotnie wikszy ni wród ludnoci
z podmiotów wysokotowarowych.
Aczkolwiek presja na rynek pracy osób z jednostek niskotowarowych bya
dwa razy wiksza ni w odniesieniu do populacji z gospodarstw towarowych, to
niewykorzystane zasoby siy roboczej w tej kategorii podmiotów naley uzna
za due. Osoby pracuj ce w gospodarstwie, chocia ich praca ma znikom przydatno z punktu widzenia prowadzonej dziaalnoci rolniczej, stanowiy okoo
25% ogóu ludnoci w wieku produkcyjnym z gospodarstw niskotowarowych.
Zmiany w strukturalnym rozkadzie zarobkuj cej ludnoci z indywidualnych gospodarstw rolnych i wystpuj ce rónice w tym zakresie pomidzy wyodrbnionymi kategoriami rodzinnych gospodarstw rolnych dokumentuj
zaawansowanie procesu dywersyfikacji aktywnoci zawodowej ludnoci rolniczej. Oznacza to, e w coraz mniejszym stopniu praca w dziaalnoci rolniczej
staje si podstaw utrzymania, a znaczenie innych form aktywnoci ekonomicznej zyskuje coraz bardziej na znaczeniu jako ródo dochodów pieninych.
Coraz wiksza grupa ludnoci zwi zanej z gospodarstwami rolnymi aktywnie
poszukuje alternatywnych miejsc zatrudnienia, coraz czciej cakowicie rezygnuj c z pracy w rodzinnej dziaalnoci rolniczej. Tempo tego procesu jest powi zane ze skal produkcji rolniczej.
Analiza róde utrzymania rodzin uytkuj cych gospodarstwa niskotowarowe przede wszystkim wykazaa powszechny podzia tej zbiorowoci na dwie
grupy – utrzymuj cych si gównie: z pracy zarobkowej poza rolnictwem (48%)
i wiadcze emerytalno-rentowych (30%). Mimo relatywnie maej skali produkcji i tym samym dochodów z dziaalnoci rolniczej, przede wszystkim z gospodarstwa utrzymywao si 22% rodzin z gospodarstw niskotowarowych. Przy
czym w wikszoci przypadków nie byo to jedyne ródo dochodów. Rolnictwo
jako wy czne ródo dochodów dotyczyo tylko 9% wszystkich rodzin z gospo67

darstw niskotowarowych, a wród wysokotowarowych analogiczny wskanik
wyniós 21%. Jednake mimo wieloci róde dochodów sytuacja ekonomiczna
rodzin z podmiotów niskotowarowych bya relatywnie gorsza. Ich roczna warto dochodu w przeliczeniu na 1 rodzin i osob stanowia okoo poowy redniego cakowitego dochodu rodzin z podmiotów towarowych.
Gospodarstwa niskotowarowe funkcjonuj ce w naszym kraju ewoluuj
wraz ze zmian pokole. Na podstawie analizy cech demograficznych, kierunku
wyksztacenia, aspiracji zawodowych osób z nimi zwi zanych, zwaszcza osób
pracuj cych jedynie przy produkcji rolniczej mona przewidywa, e w duszych przedziaach czasowych znaczna cz gospodarstw niskotowarowych
bdzie si coraz bardziej upodabnia do statusu dziaek rolniczych. Na takie
tendencje wskazuj plany gospodaruj cych wobec uytkowanej nieruchomoci
rolnej. Mona domniemywa, e na zwikszenie skonnoci do rezygnacji
z prowadzenia gospodarstw niskotowarowych bdzie miaa wpyw poprawa
sytuacji na rynku pracy (wzrost popytu na si robocz w sektorach nierolniczych). Z perspektywy proefektywnociowych przeobrae w strukturach rolniczych te zmiany bd korzystne, albowiem obecno ponad 1 mln grupy gospodarstw niskotowarowych osabia konkurencyjno naszego rolnictwa. Konieczne jest poszukiwanie mechanizmów oddziauj cych na proces ich zanikania.
Wpyw na skonnoci do likwidacji gospodarstw niskotowarowych moe mie
równie zmiana Wspólnej Polityki Rolnej poczynaj c od 2014 roku, jeli poziom dopat liczony w cenach realnych bdzie mniejszy ni obecnie.
Z analizy uwarunkowa ogólnogospodarczych i ich oddziaywania na tempo zmian w rolnictwie mona domniemywa, e obecno podmiotów niskotowarowych w polskim rolnictwie jest cech relatywnie trwa , uwarunkowan nie
tylko ekonomicznie, ale i kulturowo.
Literatura
1.

Adamowicz Z., Gospodarstwa rolne [w:] Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.

2.

Kalata A., Wielozawodowo na obszarach wiejskich – perspektywa globalizacji [w:] Polska wie 2025, Fundusz Wspópracy, Warszawa 2005.

3.

Karwat-Woniak B., Gospodarstwa rozwojowe w procesach dostosowawczych do gospodarki rynkowej, Studia i Monografie, z. 125, IERiG -PIB,
Warszawa 2005.

4.

Karwat-Woniak B., Chmieliski P., Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych, Raport PW nr 28. IERiG -PIB, Warszawa 2006.

68

5.

Karwat-Woniak B., Józwiak W., Augustynska-Grzymek I., Chmielewska
B., Niewgowska G., Low-scale agricultural production farms within the
structure of individual agriculture [w:] Competitiveness of the agri-food
sector and sustainable development of rural areas, National University of
Food Technologis (Ukraine), NRI Institute of Agricultural and Food Economics (Poland), Centre of Sociological Research (Ukraine), Kyiv 2011.

6.

uczka-Bakua W., Znaczenie produktów regionalnych i tradycyjnych
w dobie globalizacji [w:] Gospodarka ywno ciowa i obszary wiejskie wobec
procesu globalizacji, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Pozna 2004.

7.

Poczta W., Pawlak K., Kiryluk-Dryjska E., Siemiski P., Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w Europejskim Modelu Rolnictwa, Roczniki
Naukowe SERiA, t. IX, z. 2, WarszawaŦPoznaŦKraków 2007.

8.

Sikorska A., Gospodarstwa bez produkcji towarowej w strukturach
indywidualnego rolnictwa, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 549,
IERiG -PIB, Warszawa 2010.

9.

Wo A., Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemu,
IERiG , Warszawa 2000a.

10. Wo A., Ukady strukturalne w rolnictwie chopskim (w wietle danych rachunkowo ci rolnej), Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy z. 465, IERiG ,
Warszawa 2000b.
11. Wo A., Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa, Eseje 2,
IERiG , Warszawa 1998.
12. Zegar J. St., Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji
europejskiej, IERiG -PIB, Warszawa 2008.
13. Zitara W., Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwa [w:]
Ekonomika i organizacja gospodarki ywno ciowej, Zeszyty Naukowe
SGGW nr 73, Warszawa 2009.

Adres do korespondencji:
dr in. Boena Karwat-Woniak
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej-PIB
ul. witokrzyska 20
00-950 Warszawa
e-mail: bozena.karwat-wozniak@ierigz.waw.pl

69

Wiesaw Musia
Uniwersytet Rolniczy
Kraków
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Warszawa

KULTUROWE I EKONOMICZNE PRZESANKI
ODOGOWANIA ZIEMI
W REGIONACH ROZDROBNIONYCH AGRARNIE19
1. Wprowadzenie
Problem odogowania ziemi dotyczy – i jest to zjawisko relatywnie nowe –
nie tylko jak to miao miejsce przed laty obszarów oddalonych od orodków
miejskich, zwaszcza wikszych miast, bd cych licz cymi si orodkami zbytu
produktów rolnych, lecz obecnie take obszarów podmiejskich, w tym bezporedniego otoczenia miast. Rozwój agrobiznesu, a zwaszcza przetwórstwa rolno-spoywczego sprawi, e rolnicy w coraz to mniejszym zakresie produkuj
ywno zbywan na rynku. S oni niemal wy cznie producentami surowców
do przetwórstwa, a wic mleka surowego (zbywanego do mleczarni), ywca
(skupowanego zwykle przez poredników na potrzeby rzeni) czy te zboa,
które pozyskiwane z produkcji drobnotowarowej nie stanowi atrakcyjnej oferty
dla przetwórstwa i jest zbywane zwykle poprzez targowiska z przeznaczeniem
na pasze. Denaturalizacja spoycia ywnoci nie obejmuje w tak duym zakresie
(lub niemal w ogóle) produktów ogrodniczych, zwaszcza sprzedawanych sezonowo. Ich produkcja, gdy tylko pozwalaj na to dogodne warunki klimatyczne
i glebowe (a take gdy w danym rejonie jest taka tradycja), znajduje zbyt na duych hurtowych rynkach miast i w handlu detalicznym.
Gospodarstwa drobnotowarowe produkuj ce tzw. podstawowe produkty
rolne, dziaaj ce na rynku w warunkach wzmoonej konkurencji wynikaj cej
z otwartej gospodarki i regulacji rynków UE oraz pod wpywem nadal pogbiaj cych si procesów globalizacyjnych, z trudem lokuj si na rynku. Wynika to (m.in.) z faktu, e na przestrzeni ostatnich 20-25 lat radykalnie pogorszyy si dla rolnictwa relacje cen zbytu produktów rolnych i cen rodków produkcji rolnej. Spada opacalno maoskalowej produkcji rolniczej, a st d
radykalnie obniyy si dochody uzyskiwane z produkcji w drobnych gospo19

Badania dofinansowane ze rodków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu
nr 3913/B/H03/2011/40 pt.: „Dywestycje w gospodarstwach rolniczych – istota, zakres, skutki”.
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darstwach rolnych. Z drugiej strony, miasta, a szczególnie wiksze orodki
miejskie, stwarzaj znacz c ofert pracy, zwaszcza dla rzemielników, pracowników usug i zawodów tzw. mniej atrakcyjnych. Wówczas popyt na tak
prac zaspokajaj mieszkacy wsi pooonych wokó miast i w odlegoci
zapewniaj cej atwy dojazd do pracy.
Konfrontacja zmniejszaj cych si dochodów z ekstyfikuj cego si rolnictwa z comiesicznie uzyskiwanymi dochodami z pracy rolniczej sprawia, e
narastaj na wsiach podmiejskich rónorodne procesy zachowa recesywnych
w rolnictwie i zjawisk o charakterze dezagraryzacyjnym [Musia 2008].
S one, nieco upraszczaj c analiz, gównymi powodami narastania odogowania, ale take przynajmniej pocz tkowo kontrolowanego ugorowania ziemi
rolniczej. Badania dotycz ce rozmiarów tego zjawiska i jego rozkadu przestrzennego wokó duych miast, np. Krakowa, wskazuj , e nie ma ono bezporedniego i atwo mierzalnego zwi zku z poziomem rozwoju pozarolniczych
form aktywnoci zawodowej.
2. Kulturowe i strukturalne problemy odogowania ziemi
Odogowanie ziemi w Polsce, a wydaje si, e w szczególny sposób w Maopolsce, powi zane jest w duej mierze z jej wartociami pozamaterialnymi
i pozaekonomicznymi. Szczególnie, gdy odniesiemy te oceny do krótkiego
okresu czasu. Mona by si spodziewa, e ziemia rolnicza, której uytkowaniem rolnik nie jest zainteresowany, ani te nie chce jej uytkowa jego najblisza rodzina, powinna by oferowana do sprzeday, a ju na pewno do wydzierawienia. Tak jednak zwykle nie jest, gdy ziemia jest zarówno specyficznym
rodkiem produkcji rolniczej, jak te i nonikiem szczególnych wartoci, nieraz
do trudno identyfikowalnych, których korzyci s odnoszone lub maj by
dyskontowane w duszym czasie, aczkolwiek zwykle s one niezbyt pewne.
Rolnicy posiadaj cy mae gospodarstwa drobnotowarowe, a w szczególnoci gospodarstwa samozaopatrzeniowe lub te bd ce na rónym ju poziomie upadku ekonomicznego nie potrafi , ale i nie chc oszacowa jej wartoci
i przydatnoci. W podejciu do ziemi, take gdy nie przynosi ju dochodu,
a nawet przychodów, pobrzmiewaj wydawaoby si ju przebrzmiae treci.
Nadal traktowana jest ona jako pewna warto symboliczna, stanowi ca o odrbnoci oraz poczuciu wartoci i wanoci rolnika, a take ju nie rolnika,
lecz jej waciciela. Styk [2008], oceniaj c symboliczn warto ziemi rolniczej, zwraca uwag na jej odniesienie do miejskiego i rolniczego systemu wartoci, a take stratyfikacji spoecznej.
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To ziemia i jej rolnicze uytkowanie dawao od wieków ywno w ujciu
fizycznym i symbolicznym oraz rodki do ycia rodzinie rolnika. Z ni chopi,
ale take i ziemianie wi zali swoj przyszo oraz przyszo swojej rodziny,
maj c do ziemi podejcie sentymentalne. Ziemia bya posagiem dla dzieci,
zabezpieczeniem na staro i wiadczya o hierarchii spoecznej jej posiadacza.
Bya narzdziem wychowawczym przez prac fizyczn , poprzez dysponowanie
wasnoci i poprzez zarz dzanie ni w wieku dorosym. Przez ziemi odbywa
si rodzinny i spoeczny przekaz wartoci i wanoci personifikowanej i odnosz cej si do sfery ekonomicznej. Ziemia zabezpieczaa socjalnie rodzin, dawaa poczucie bezpieczestwa ekonomicznego, niezalenoci od innych, godno i poczucie pozycji spoecznej. Jej uprawa, systematyczne zabiegi pielgnacyjne czynione dla uzyskania i podniesienia plonów wyznaczay cykl ycia
rodziny, cykl dostpnoci podów rolnych, cykl przychodów ze sprzeday wyprodukowanej ywnoci. Dawaa poczucie zmieniaj cych si pór roku, cyklu
przyrody, przypominaa o cyklu ycia czowieka i rodziny. Z ziemi zwi zana
bya wikszo kultury wiejskiej, chopskiej, szlacheckiej czy ziemiaskiej.
Waciciel ziemi i jego rodzina byli na trwae zwi zani z ziemi i aby móc
funkcjonowa w sferze ekonomicznej, musieli mie ziemi lub wi za swoje
ycie zawodowe z cudz ziemi . Te wyznaczniki funkcji ziemi w spoecznym
i kulturowym yciu wsi, yciu chopów z czasem ulegy procesom przemian,
adaptacji do zmian nastpuj cych w rozwoju materialnym i kulturowym spoeczestwa, zwaszcza wród zmieniaj cych si mentalnie i zyskuj cych
wyksztacenie mieszkaców wsi [Musia 2007].
Z ziemi , jej posiadaniem i uprawianiem wi e si obecnie zamieranie
kultywowanego od wieków etosu pracy rolnika i samego zawodu rolnika.
Atrakcyjno pracy pozarolniczej, pozorna czy rzeczywista, sprawia, e bycie
rolnikiem, szczególnie wacicielem niewielkiego gospodarstwa chopskiego
nie jest ju atrakcyjne spoecznie i ekonomicznie. Ci ge uwizanie w gospodarstwie, jakie stwarza w szczególnoci praca w produkcji zwierzcej czy
ogrodniczej, brak wolnych dni w tygodniu pracy, trudnoci w wygospodarowaniu duszego wolnego od pracy czasu na urlop sprawiaj , e w porównaniu
z innymi grupami spoecznymi, innymi wolnymi zawodami (bo za taki naley
uzna rolników-farmerów) czy nawet pracownikami fizycznymi zawodów pozarolniczych sfer wytwarzania i usug, praca rolnika w ocenie spoecznej uwaana jest za mao atrakcyjn . St d te ksztacenie w zawodzie rolnika traktowane jest w mniejszych, sabszych ekonomicznie gospodarstwach nie jako
optymalny wybór, lecz raczej jako zrzdzenie losu – aby kto obj  ojcowizn.
Zdarza si, e jest koniecznoci , bo szkoa rolnicza jest blisko domu i mona
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do niej atwo dojecha, czy te wynika z braku atrakcyjnej alternatywy szkolnej
w pobliu domu, a na nauk poza domem brak jest – dla kilkorga dzieci równoczenie – rodków finansowych.
Na tradycyjnie zorganizowanej wsi rolniczej nie s take popularne inne
(wydaje si agodniej ce) formy poprawy gospodarowania ziemi , które wystpuj w niektórych krajach Europy Zachodniej. Naley do nich midzy
innymi s siedzka zamiana ziemi, czyli wzajemne wypoyczenie ziemi pomidzy dalszymi s siadami, aby zmniejszy w ten sposób np. odlego.
W subregionach górskich przywi zanie do ziemi ma take inne gbokie uwarunkowania kulturowe. Ziemia jest tu postrzegana jako najmniejsze, bo
w nieodlegej przeszoci bardzo deficytowe dobro, bd ce dziedzictwem pokoleniowego trudu, wyrzecze i dziedzictwa ojców. Maj c na wzgldzie swoicie rozumiany ad przestrzenny i pilnuj c, aby ziemia nie ulegaa rozproszeniu poprzez zawierane maestwo, do niedawna (a zapewne mona takie
przykady znale take obecnie) rodzice podejmowali róne przedsiwzicia,
aby ich dziecko wyszo za m  (oenio si) w s siedztwie. Nawet ona z tej
samej wsi, ale mieszkaj ca „tam dalej, np. za kocioem”, dla gospodarstwa
oznaczaa, e trzeba bdzie dojeda do pól, które otrzyma w wianie i mog
to by dziaki pooone do odlegle. Nadal take nie bez znaczenia s zwyczaje, e w rodzinach wielodzietnych córki dziedzicz ziemi po matce
(a wczeniej po babkach), a synowie po ojcu (i dziadkach). Ziemi w zasadzie
nie wolno sprzeda, gdy jest to niejako sprzeniewierzenie si dziedzictwu,
które jest ogromnie wane i uwicone. Sprzeda jest akceptowalna jedynie
wewn trz dalszej lub zwykle bliszej rodziny. Sprzeda ziemi obcym jest tu
nadal akceptowalna, gdy jest bezwzgldna konieczno pozyskania pienidzy
z uwagi na choroby czonka rodziny, a nie ma innej moliwoci ich zdobycia.
Jest take uzasadniona i zrozumiaa oraz wytumaczalna, gdy odbywa si na
zasadach tzw. okazyjnych. Oznacza to, e szczególny klient jest gotowy
zapaci za ni wielokrotnie wysz cen ni t, któr mona pozyska na
rynkach lokalnych. Wówczas kwota otrzymana za sprzeda ziemi daje szans
na zmian statusu materialnego rodziny, inwestycje pozarolnicze, wianowanie dzieci itp. Jest take powodem s siedzkiej zazdroci, a nawet zawici.
Czsto polityczni liderzy (partii) lokalni lub ponadlokalni dziaaj cy na
obszarach górzystych, w szczególny sposób podkrelaj t warto mówi c, e
„ziemia nadaje wam tu wano i stanowi o wanym szlachectwie, pilnujcie jej
i zachowajcie, nie dajcie si jej pozbawi”. Mieszkacy wsi wydaj si by
o wiele bardziej anieli mieszkacy miast przywi zani do miejsca swego urodzenia, pochodzenia, do okolicy, w której yli, do ziemi, na której pracowali
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w modoci lub pracuj nadal. Bardzo wanym aspektem jest jej przekazywanie z pokolenia na pokolenie wewn trz najbliszej rodziny, jej „sprawiedliwe”, chocia czsto cakowicie bezzasadne z punktu widzenia produkcyjnego
i ekonomicznego, dzielenie na dzieci i rozdrabnianie prowadz ce do deproduktywizacji [Musia 2008].
Wasno ziemi, na co zwraca uwag Podedworna [2001], stanowio najbardziej po dan i nadal najbardziej cenion kategori wasnoci, a rolnik
(waciciel ziemi) to niejako zawód wolny, co czyni go uprzywilejowanym
w stosunku do osób, które musz i do pracy, bo pracuj „u kogo”, kto decyduje o czasie i miejscu ich pracy. Ziemia, jej ilo i jako decydowaa o prestiu spoecznym, pozycji i wartociach w rodowisku wiejskim. Ta czsto  czya si ze statusem materialnym, który budowano na dochodzie z ziemi, który „by najpewniejszy” w stosunku do innych róde dochodu i st d najbardziej
ceniony. Kupno ziemi bardziej ceniono od innych form inwestowania, nawet
bardziej ni inwestowanie take prestiowe w nowy dom. Ziemie dokupowano,
aby mie baz paszow , a dopiero póniej podj  budow obory, chlewni i na
koniec domu. Wasno ziemi, jej ilo, dogodne pooenie byo zdecydowanie
waniejsze w ocenie statusu rolnika i jego pozycji ekonomicznej anieli ogólna
wysoko dochodów, jak dysponowa [Podedworna 2001].
St d te, szczególnie w okresie recesji gospodarczej, która niesie w sobie
wiksz doz niepewnoci w odniesieniu do przyszoci ekonomicznej, oywaj
na wsi (wydaje si, e ju zapomniane) nieadekwatne do czasu i miejsca reminiscencje i trudne do oceny przez ekonomistów zachowania. To one take obecnie
na terenach podmiejskich wsi ju niemal nierolniczej decyduj lub maj istotn
rol w ksztatowaniu stosunku do ziemi, a zwaszcza nikej jej poday, chociaby w formie oferty dzierawy i do braku obrotu ziemi .
Pomijaj c wieloaspektowe negatywne skutki odogowania ziemi, naley
zwróci jednak uwag na kilka kwestii dotycz cych tego problemu. Po pierwsze ziemia jest nie tylko rodkiem produkcji zastosowanym w procesie produkcji, a wic czynnym, ale take potencjalnym nale cym do danego waciciela. Jest take dobrem publicznym, które spenia wiele funkcji o charakterze wykraczaj cym poza korzyci waciciela czy tylko spoecznoci lokalnej.
Zapewne nie powinna by porzucana w wikszych rozmiarach areau w danym regionie, gdy osabia tam równie szerzej rozumian ekonomi wsi,
przyczyniaj c si do wzrostu bezrobocia, biernoci zawodowej, wykluczenia
spoecznego, czsto take patologii rodowisk lokalnych. Porzucenie ziemi
rolniczej id ce w setki, a nawet tysi ce hektarów w skali gminy, co ma
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miejsce np. w czci gmin Jury Krakowsko-Czstochowskiej, w Beskidzie l skim, czy Beskidzie Niskim (zwaszcza w Bieszczadach), to take wymierne
straty dla ludnoci miejscowej wynikaj ce z utraty dochodów dotacyjnych wynikaj cych z patnoci obszarowych zwi zanych z powierzchni uytkowanej
ziemi rolniczej. Przykadowo odogowanie 1000 ha ziemi rolniczej – uytków
zielonych – bo tych jest najwicej poza naturalnymi  kami i pastwiskami,
a rozmiar ich uleg zwikszaniu o odogowane i poronite traw uytki zielone, to strata ekonomiczna rzdu 1,5 mln z. Jest ona równowana z dochodem
uzyskanym z okoo 80 miejsc pracy. Gdy skala porzucenia ziemi w danej gminie jest kilkakrotnie wiksza liczba, to dorównuje utracie miejsc w redniej
wielkoci zakadzie pracy czy te nawet w najwikszej firmie danego powiatu.
Do tego dochodzi warto utraconej produkcji, któr mona by uzyska z tej
powierzchni uytków rolnych, której warto (z 1000 ha) mona ostronie szacowa na 1,0-1,2 mln z.
Jako gówn przyczyn subregionalnie wzrastaj cej powierzchni odogów mona wskaza w Polsce poudniowej rozdrobnion struktur agrarn .
Rozdrobnienie chopskiej ziemi, otrzymanej poprzez reform roln , czy te
ziemi kmieciej trwa tu niemal od pocz tku jej nadania. Odbywaa si ona
wewn trz rodziny poprzez podzia na zwykle liczne dzieci, ale take, gdy zaistniaa taka konieczno poprzez sprzeda realizowan w obrbie wsi. Prowadzio to z czasem do degradacji ekonomicznej duej czci gospodarstw,
które staway si zbyt mae, aby podoa, chociaby w ograniczonym stopniu
koniecznoci konkurowania, jakie niosa z sob gospodarka kapitalistyczna.
Take po drugiej wojnie wiatowej mieszkacy wsi poudniowej Polski nadal
w ramach procesów spadkowych dzielili ziemie na swe dzieci, zwykle na
wszystkie dzieci, „bo taka tu bya tradycja”, „bo tak jest sprawiedliwie”, „bo
kady z dzieci powinien mie w yciu co swojego”, mie „gdzie zbudowa
dom”, chociaby aktualnie przebywao w Ameryce. Argumentów za podziaem ziemi byo o wiele wicej i raczej niezbyt czsto zdarzao si, aby kto
z rolnictwa rezygnowa z nalenej mu ziemi, a wykreowanie takiej sytuacji
powodowao rodzinne wanie trwaj ce nawet do mierci danego pokolenia.
W efekcie doprowadzono, mona tak nazwa, do prawdziwej zapaci (czy
nawet katastrofy) agrarnej. Przykadem na bardzo daleko posunite rozdrobnienie ziemi na Podkarpaciu – a podobne dane dotycz Maopolski – s zestawione dane z trzech wsi (tabela 1).
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Tabela 1. Wybrane charakterystyki rozdrobnienia gruntów rolnych
w trzech wsiach Podkarpacia
Powierzch-nia

Ogólna

rednia
powierzch-nia dziaek

Udzia dziaki (w %)
w grupach obszarowych w ha
0,11- 0,21- 0,31- 0,51-0,20 -0,30 -0,50 -1,00

ogólna
w ha

liczba
dziaek

Orzechówka

1361,3

3670

0,37

19,6

30,2

18,9

11,5

15,4

4,4

Stara Wie

1524,6

8660

0,16

42,8

31,4

12,9

7,3

4,2

1,2

Wesoa

2567,8

11405

0,22

34,7

31,9

16,6

10,0

5,2

1,6

Razem

5453,7

23744

0,23

35,2

31,5

15,6

9,4

6,4

1,9

Nazwa wsi

do
0,10

>1,0

ródo: Le, Noga [2010].

Przy redniej powierzchni dziaek rolnych wahaj cych si od 0,16 ha do
0,37 ha, udzia dziaek nie speniaj cych podstawowego wymogu obszarowego do otrzymania dopaty obszarowej, a wic do 0,10 ha, wynosi 35,2%,
a w kolejnych klasach obszarowych, tj. do 0,20 ha i 0,30 ha odpowiednio
15,6% i 9,4%. We wsi Orzechówka  czny udzia dziaek rolnych poniej
0,30 ha wynosi a 60,6%. Dziaki rolne powyej 1,0 ha stanowi w analizowanych wsiach tylko 1,9%, w tym w Starej Wsi tylko 1,2%. We wsiach tych
s gospodarstwa relatywnie wiksze, gdy rednia powierzchnia gospodarstw
wynosi 6,29 ha.
Struktura taka oznacza, e co najmniej 35% dziaek rolnych analizowanych wsi jest pozbawionych dopat obszarowych. Take wiele dziaek
z drugiej grupy obszarowej, ze wzgldu na umiejscowione na niej obiekty
melioracyjne (np. rowy), ale take punktowe zakrzaczenie jest wyeliminowane ze wsparcia. Wsie te, podobnie jak wikszo wsi poudniowej Polski, wydaj si sta niejako w przeddzie zagroe, które mog nast pi z racji
zmian regulacji w procedowaniu patnoci bezporednich – obszarowych.
Podwyszanie wymogów odnonie minimalnej powierzchni dziaki rolnej do
powierzchni 0,30 ha pozbawia uytkowników 82,3% dziaek dopat obszarowych, a w wielu subregionach take dopat z tytuu lokalizacji gospodarstw
na obszarach ONW. Gdyby tak granic wyznaczy na poziomie 0,50 ha,
wówczas w badanych wsiach a 91,7% dziaek utracioby tytu prawny do
stara o dopaty. St d midzy innymi tak wana jest tu poprawka struktury
agrarnej i rozogu ziemi w gospodarstwach rolnych.
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Tabela 2. Liczba dziaek posiadaj cych i nie posiadaj cych
po czenia z siedliskiem
Dziaki posiadaj ce dojazd
a) ha; b) %
a) 2718
b) 73,9
a) 4137
b) 47,8
a) 6961
b) 61,0

Wsie
Orzechówka
Stara Wie
Wesoa
x

Dziaki nie posiadaj ce
dojazdu
a) ha; b) %
a) 961
b) 26,1
a) 4523
b) 52,2
a) 4444
b) 39,0
a) 9928
b) 33,4

ródo: Noga, Ba [2011].

Rozdrobnienie dziaek wi e si równie z inn bardzo istotn dolegliwoci dla gospodarowania, jak jest dojazd do dziaki po drodze publicznej
(np. gminnej). Jednake co trzecia dziaka w analizowanych wsiach nie posiada takowego dojazdu do pól (tabela 2). Najwicej bez dojazdu jest dziaek
maych, tj. do 0,20 ha. Gospodaruj cy na takich dziakach i korzystaj cy
z tzw. dojazdu koniecznego musz liczy si ze stanem upraw rosn cych na
dziakach, przez które przejedaj i tak dobiera zasiewy na swoich dziakach, aby nie doprowadza do ich zniszczenia i st d moliwych konfliktów.
Dziaki takie nie nadaj si take do uprawy rolin pastewnych z przeznaczeniem do ich skarmiania przez wypas zwierz t na polu. Ponadto dziaki bez
wyznaczonego dojazdu s mniej atrakcyjne dla potencjalnego dzierawcy lub
nabywcy, co rzutuje na ich warto i cen. Historyczne zaszoci zwi zane
z parcelacj maj tków obszarniczych, reform roln , komasacj ziemi i jej
licznymi podziaami rodzinnymi doprowadziy wic do sytuacji, któr moe
jedynie poprawi kompleksowo prowadzone scalanie i zmiany w planach
urz dzeniowych gmin.
3. Renty z ziemi a problem jej odogowania
Zjawisko szczególnych zachowa rolników w odniesieniu do ziemi mona przekonuj co wytumaczy za pomoc teorii rent [Marks-Bielska 2010].
Renta z ziemi jest rónorodnie zdefiniowana i objaniona w literaturze. Zwykle
okrela si j jako przychody nadzwyczajne stanowi ce rónic ponad poniesionymi kosztami, które wynikaj ze szczególnych cech ziemi lub zabiegów
agrotechnicznych, poczynionych inwestycji lub innych czynnoci technicznych, ekonomicznych i prawnych. W praktyce przybiera ona najczciej form
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zysku oczyszczonego z kosztów alternatywnych, tj. wydatków niezbdnych do
utrzymania zasobów ziemi w aktualnym ich zastosowaniu [Wilkin 2010].
Dla wyjanienia istoty renty gruntowej bardzo czsto stosuje si jej opis
poprzez teori produktywnoci kracowej (marginalnej). Ten zasób czy tu rozpatrywana ziemia przynosi rent, gdy kolejno dodawane (w procesie produkcji) nakady i osi gane z tego tytuu kolejne efekty bd zachowywa relacj
nadwyki efektów nad nakadami. W sytuacji, gdy nast pi zrównanie efektów
z nakadami nast pi take zamknicie cieki zaistnienia renty z ziemi (przy
danej wielkoci, technologii, rodzajach nakadów itp.). W praktyce najczciej
renta gruntowa jest traktowana jako opata za korzystanie z ziemi dzierawionej [Czyewski, Henisz 2000].
Rozpatruj c problem porzucania produkcji rolniczej w pobliu wikszych
miast, mamy do czynienia z problemem niesatysfakcjonuj cej renty rolniczej,
jej zbyt maego wolumenu w ujciu bezwzgldnym lub nie osi gania renty rolniczej, a nawet ze zjawiskiem strat, jakie powstaj (lub mog powstawa)
w gospodarstwach, które nadal prowadz produkcj roln .
Ziemia rolnicza ze swymi walorami przyrodniczymi (stanowi cymi o jej
jakoci rolniczej) i pooeniem geograficznym sama w sobie nie przynosi klasycznie rozumianej renty, musi by bowiem w czona do procesu produkcji.
Wówczas o efektach jej uytkowania decyduj take czynniki natury technologicznej, organizacyjnej i ekonomicznej. Niezmiennie wana staje si wówczas skala i waciwa organizacja produkcji, racjonalno ponoszonych nakadów czy te waciwe komercjalizowanie osi ganych efektów (sprzeda
produktów rolnych). Wychodz c z tego zaoenia, mona stwierdzi, e renta
jest kategori relatywn i jej istnienie lub jej brak zwykle nie zaley od pojedynczego, chociaby najbardziej wanego czynnika przypisanego do ziemi
i j opisuj cego. Jest ona raczej uzaleniona od wi zki czynników, z których
kady moe by rozpatrywany oddzielnie, ale korzyci przynosi tylko wówczas, gdy bdzie zastosowany  cznie z innym lub innymi zasobami i czynnikami produkcji. Przykadowo wysoka jako ziemi przyniesie rolnikowi
z tego tytuu korzy nadzwyczajn , czyli rent, ale tylko wówczas, gdy
np. bdzie na niej uprawione zboe na powierzchni co najmniej 0,50 ha, a nie
0,05 ha czy 0,01 ha. Ziarno siewne musi by stosowane w odpowiedniej
iloci i o odpowiedniej jakoci, a uzyskany produkt musi spenia wymogi
jakociowe i oczekiwania rynku. Zrozumienie faktu relatywnoci powstawania renty wyjania wiele kwestii zwi zanych z odpowiedzi na pytanie, dlaczego jednemu rolnikowi opaca si uprawia ziemi i jest zadowolony
z efektów swojej pracy, a innemu, czasem nawet s siadowi nie opaca si
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produkowa. Rent, czyli korzyci, podobnie zreszt jak kady dochód z tytuu posiadania danego dobra i w czenia go do procesów gospodarczych, naley umie osi gn , a nie wszyscy przecie takie umiejtnoci posiadaj .
Rysunek 1. Spektrum rent z ziemi istotnych w obszarach podmiejskich
i rozdrobnionych agrarnie
Zwi zane z alternatywnym wykorzystaniem ziemi

Zwi zane z produkcj

Róniczkowa I

Planistyczna
Budowlana

Renty

Róniczkowa II

Osadnicza
Skali produkcji
rodowiskowa

Kapitaowe

Korzystania
z transferów
budetowych

Posiadania

ródo: opracowanie wasne.

Podejmuj c prób zinwentaryzowania rent, które decyduj o gospodarowaniu ziemi rolnicz lub jej odogowaniu, nadal bardzo wan , szczególnie
w subregionie krakowskim, wydaje si renta róniczkowa I. Jest ona zwi zana z jakoci uytkowanej ziemi rolniczej, a jej ródo tkwi w „naturze”.
W sytuacji niedoborów ywnoci i wzrostu jej ceny rolnicy brali do uprawy
ziemie coraz gorszej jakoci. Ta jednak przynosia nadwyk ponad ponoszone
koszty, a wic rent. Integracja gospodarcza duej czci krajów wiata, a nawet kontynentów, globalizacja i towarzysz ce tym procesom faktyczne otwarcie rynków sprawio, e radykalnie poprawia si równowaga na rynkach produktów rolnych. Dotychczas mocno odczuwane dziaanie prawa Konga niejako
utracio sw moc. Niedobory ywnoci w danym kraju czy regionie szybko
uzupeniane s poprzez import z innych krajów. W skali globalnej ceny
surowców rolnych i ywnoci w duszym okresie czasu wykazyway tendencje znikowe. Sprawio to zarówno realne zmiany w ekonomice rolnictwa
i gospodarstw krajów zintegrowanych gospodarczo, jak te zmiany mentalne
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i kulturowe rolników. Ponownie ziemia niszej jakoci i przydatnoci rolniczej, co w warunkach polskich oznacza grunty rolne klas VI i V, od okoo 20
lat traci swe rolnicze przeznaczenie. Nie przynosi ona renty, co szczególnie
jest widoczne, gdy niska jako ziemi wystpuje równoczenie z rozdrobnieniem i rozproszeniem pól. Wówczas skutki oddziaywania renty gruntowej I s
zdecydowanie wiksze, anieli renty pooenia wzgldem rynków zbytu, czyli
renty Thünena. St d te wokó wielkich miast ziemia rolnicza niskiej jakoci
szybko wypada z rolniczego uytkowania i to, jak mona s dzi, na duszy
i trudny do okrelenia czas.
Wyranie to wida wokó Krakowa, zwaszcza w gminach pooonych
w kierunku pónocno-zachodnim, w których odogi s ju obecnie powanym
problemem ekologicznym i ekonomicznym. Porzucona ziemia rolnicza stanowi
w niektórych wsiach nawet 40-50% gruntów rolnych i zjawisko to wydaje si
wykazywa tendencj rozwojow . Niejako na drugim biegunie, odnonie zagospodarowania ziemi rolniczej, znajduj si gminy pooone na pónocny wschód
od Krakowa (w kierunku Proszowic). W tym subregionie o najwyszej jakoci
ziemi rolniczej (czarnoziemy i lessy, które to gleby zaliczone s do I i II klasy
bonitacji), udzia ziemi nieuytkowanej rolniczo jest znikomy i szacowany na
1-3%. W gminach tych obserwowany jest jednak duy lub bardzo duy, tj. nawet
powyej 50% (uytków rolnych) udzia warzyw gruntowych oraz upraw warzywniczych i innych ogrodniczych prowadzonych pod foli . Wówczas gospodarstwa te staj si bardziej pracochonne i kapitaochonne, a ich wielko ekonomiczna (mierzona nadwyk bezporedni ) jest wielokrotnie wysza, anieli
uzyskiwana w gospodarstwach o podobnej powierzchni, ale typowo rolniczej.
Mamy wówczas do czynienia z typow rent róniczkow II, tj. rent
wynikaj c z procesu intensyfikacji nakadczej. Wi e si ona z porzuceniem
produkcji zwierzcej (chów byda i trzody uleg niemal cakowitemu zanikowi), ale take takich produktów rolniczych, które nie s predysponowane do
zdecydowanego zwikszania nakadów, a wic procesu intensyfikacji. Do takich nale m.in. zboa, których plon, szczególnie na glebach dobrych i bardzo
dobrych moe by zwikszony, np. do 10 t/ha (i wicej). Jednake przy maej
skali produkcji, tj. praktykowanej tu uprawie zbó na polach o powierzchni
0,20-0,40 ha (warto modalna) intensyfikacja taka jest nadal nieopacalna (nie
przynosi renty róniczkowej II). Maa skala produkcji na razie jest mniej
odczuwalna w produkcji warzyw, a w sytuacji produkcji typowo rolniczej
powoduje tzw. zwrot wektora renty, tj. brak korzyci lub nawet strat dla
danych dziaalnoci rolniczych [Sadowski 2009].
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Renta pooenia ziemi, tj. renta Thünena jest tu take nisza, anieli
korzyci (renta) z alternatywnego wykorzystania pracy wacicieli ziemi poza
swoim gospodarstwem. Obecnie nawet oceniono, e nisko wynagrodzona praca przynosz ca dochody miesiczne rzdu 1,3-1,5 tys. z jest czsto atrakcyjn
alternatyw dla pracy we wasnym gospodarstwie, szczególnie wobec koniecznoci intensyfikacji produkcji, podejmowania ryzykownych i kosztownych inwestycji we wasnym gospodarstwie. St d te produkcj rolnicz , zwaszcza
tzw. podstawowych produktów rolniczych, a wic zbó, ziemniaków czy chów
zwierz t gospodarskich, porzucaj nie tylko waciciele ziemi maj cy atrakcyjne rynkowo kwalifikacje, ale take osoby sabo wyksztacone i o niskich
kwalifikacjach, którzy upatruj w zatrudnieniu pozarolniczym awans ekonomiczny (i czsto take kulturowy).
Bardzo wane znaczenie dla rolniczego wykorzystania ziemi lub te jego
braku, zwaszcza w strefie podmiejskiej maj trzy kategorie renty z ziemi okrelone przez Marks-Bielsk [2010] jako renty: osadnicza, budowlana i planistyczna. S one faktycznie pochodnymi renty pooenia, a wic lokalizacji dziaek rolnych w okrelonym miejscu wzgldem miasta, terenów atrakcyjnych
przyrodniczo i krajobrazowo, centrów handlowych, zakadów pracy czy te
infrastruktury komunikacyjnej itd.
Renta osadnicza, zwana te rezydencjaln , osi gana jest wokó wikszych
miast w coraz wikszej skali i jest dodatnio zwi zana z wielkoci miasta. Osi gaj j dwa podmioty w dwóch kolejnych fazach zachowa gospodarczych. S
to waciciele ziemi (wczeniej rolniczej), którzy na tej ziemi zbuduj dom
mieszkalny, zakad rzemielniczy, wiksz firm. To oni mog odczu dodatkow korzy alternatywnego przeznaczenia swej ziemi, która w poprzedniej
formie zagospodarowana i uytkowana przyniosa im mniejsze korzyci (lub
nawet generowaa straty). Podmioty te mog równie osi gn  rent osadnicz
z odsprzeday czci swej dziaki na rzecz nabywcy, który wykorzysta j w sposób przynosz cy mu korzyci (rent) w oczekiwanym przez niego czasie. Rent
t osi gnie lokalizuj c swój dom lub zakad w korzystniejszej ni poprzednio
zajmowana lokalizacja lub w tej wanie wybranej lokalizacji. Wówczas bdzie
ona wynika z lepszego dostpu do rynku, lepszej infrastruktury, np. drogowej,
atwiejszego dostpu dzieci do szkó, usug, a nade wszystko krótszej drogi koniecznego, czstego dojazdu do miasta. Renta ta w najwyszym stopniu rónicuje ceny drobnych dziaek budowlanych i inwestycyjnych w zalenoci od pooenia wzgldem orodka miejskiego. Mona doszukiwa si tu analogii do renty
Thünena, a korzyci te mona nazwa rent geograficzn .
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W zbliony sposób osi gana jest renta budowlana. Istota jej polega na
osi ganiu korzyci z ziemi, której warto zwikszy si ponad proporcjonalnie
do kosztów poniesionych na uzbrojenie jej w niezbdne lub wymagane prawem
instalacje. Wówczas z dziaki przynosz cej mae korzyci lub, co si take czsto zdarza, wokó miast, z dziaki porzuconej, bd cej w stanie deproduktywizacji, staje si atrakcyjnym rynkowo kapitaem, przynosz c w sytuacji sprzeday
realne korzyci jej wacicielowi. Aby warto i cena ziemi wzrastaa, nie zawsze konieczne s rónorodne zabiegi natury inwestycyjnej. Wystarczaj ce mog
okaza si czynnoci formalno-prawne, które z dziaki rolnej, poprzez procesy
planistyczne (na szczeblu lokalnym) i zmiany w planach przestrzennego zagospodarowania gmin czyni z terenów rolnych, czsto z ziemi porzuconej i odogowanej bardzo atrakcyjn dziak budowlan . S to operacje o charakterze
instytucjonalizacji wykonywane przez gminy i bardzo oczekiwane przez spoeczno lokaln . Przeksztacenie takie moe podwyszy cen dziaki kilka,
a nawet kilkanacie razy, wówczas jej rolnicze uytkowanie nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia (alternatyw mog by wówczas jedynie niektóre dziaalnoci ogrodnicze, zwaszcza szklarniowe). Mona wic poprzez proces planistyczny wzbogaci zarówno wacicieli ziemi odnosz cych korzyci z renty planistycznej, jak te (co jest niebagatelne dla samorz dów lokalnych) finanse
gminy. Nabywcy, zakupuj c dziaki, zagospodarowuj je na cele biznesowe lub
te mieszkalne, staj c si zwykle (cho nie zawsze) patnikami podatków lokalnych oraz partycypuj w podatku dochodowym.
Z pooeniem ziemi zwi zana jest renta geograficzna, któr mona nazwa
rent rodowiskow . Wystpuje ona zasadniczo na dwóch odrbnych poziomach,
tj. jako renta korzyci i renta (ujemna) strat wynikaj cych z gównie, a nawet wy cznie z uwarunkowa rodowiskowych i zastosowanych wzgldem nich regulacji
prawnych. Rent t mona mierzy korzyciami nadzwyczajnymi wynikaj cymi
z cennoci przyrodniczej dziaki lub czciej otoczenia dziaki, które sprawia, e
ma ona wówczas wiksz warto rynkow (lub szersze spektrum przeznaczenia).
W nastpstwie integracji europejskiej i przyjcia przez Polsk dorobku
prawnego UE pojawia si take rodowiskowa renta niekorzyci (strat) wynikaj cych z przyporz dkowania obecnych dziaek do obszarów chronionych
(o rónych reimach prawnych). Wyranie jest to widoczne take w otoczeniu
Krakowa, gdzie na wskutek wyodrbnienia obszarów Natura 2000 (chroni cych rzadkiego motyla) kilkaset dziaek w atrakcyjnej dzielnicy mieszkalnej
posiadaj cej image dzielnicy prestiowej nie moe by przeznaczonych na cele
budowlane (lub przeznaczenie takie bdzie przesunite w czasie) i st d dziaki
te obecnie nie maj wikszej wartoci rynkowej.
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Rent, która wydaje si, e bardzo silnie negatywnie oddziaywuje na rynek ziemi wokó Krakowa, jest tzw. renta kapitaowa wynikaj ca z tytuu posiadania ziemi. Dysponowanie ziemi , szczególnie atrakcyjnie pooon ,
i znaczn jej powierzchni nie tylko przynosi w rodowisku lokalnym presti,
stanowi ekonomiczne zabezpieczenie rolnika i jego rodziny z racji posiadania
kapitau, ale take powoduje wzrost wartoci tego kapitau. Rynkowa cena
ziemi ronie w warunkach dobrej koniunktury gospodarczej, tzw. bumu budowlanego, ale take zwykle nie spada w sytuacji dekoniunktury czy nawet
kryzysu. Wówczas, wobec wzrastaj cej inflacji, nasilonej spekulacji na rynkach, której towarzyszy zwykle znaczny stopie dezorientacji zarówno wród
inwestorów, jak te i konsumentów, ziemia uwaana jest za dobry rodek tezauryzacji. St d rolnicy strefy podmiejskiej, ale take innych stref ekonomicznych i subregionów poudniowej Polski bardzo niechtnie sprzedaj ziemie
licz c, e alternatywne zastosowanie otrzymanych ze sprzeday rodków przyniesie im mniejsze dochody anieli wzrost wartoci ziemi (renta ekonomiczna
odroczona), który nastpuje niemal corocznie. Ma to tym wiksze znaczenie,
e koszty ponoszone z tytuu posiadania ziemi s w warunkach polskich niewielkie, a posiadanie ziemi moe dawa jej wacicielom take inne przywileje
(tanie ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne itp.).
Inn istotn obecnie rent o charakterze kapitaowym jest korzy nadzwyczajna osi gana z tytuu posiadania ziemi, która wynika z uprawnie do korzystania z transferów budetowych. Do transferów tych zaliczy naley róne tytuy preferencyjnego traktowania rolników w stosunku do innych grup spoecznozawodowych, np. rzemielników, drobnych przedsibiorców itp. Rozbudowany
wokó rolnictwa, gospodarstw i rolników interwencjonizm pastwowy sprawia,
e rolnicy mog korzysta z rónych tytuów wsparcia. S to zwaszcza nadmienione powyej, finansowane z budetu krajowego wsparcia socjalne, w tym
z rolniczych ubezpiecze spoecznych, ubezpiecze zdrowotnych i maj tkowych. Funkcjonowanie rolnictwa w ramach WPR sprawia, e rolnicze uytkowanie okrelonej, minimalnej dziaki rolnej (0,10 ha) lub te tylko jej „konserwacja” rolnicza uprawnia do otrzymywania patnoci bezporednich, patnoci
do obszarów o niekorzystnych warunkach do produkcji rolnej czy te patnoci
rolnorodowiskowych (niektórych). St d te w wielu regionach kraju, w których
udzia wasnoci Skarbu Pastwa by znacz cy pojawiali si nabywcy ziemi rolniczej, z których cz kupuj c ziemie nie liczya na korzyci, które mog osi gn  z produkcji rolnej, lecz jedynie na przychody dotacyjne, które czsto byy
równe dochodom, gdy ziemia najniszych klas bonitacji zwolniona jest z podatku rolnego. Take waciciele niewielkich gospodarstw rolnych,
którzy zaprzestali produkcji rolniczej lub s w fazie jej wygaszenia (gospodar83

stwa recesywne i upadaj ce), posiadaj cy ci gnik (i inne narzdzia i maszyny
rolnicze) obsiewaj ziemi np. zboami licz c, e takie jej uytkowanie nie bdzie si wi za ze stratami (nie licz tu na dochody). Celem podtrzymywania
upraw jest jedynie pozyskanie nalenych dopat, a te s traktowane jako korzyci (renta) z tytuu posiadania ziemi i skorzystania z nadarzaj cej si sytuacji
prawnej. Zwykle twierdz oni, zapewne nie bez racji, e jest to stan przejciowy.
4. Podsumowanie
Jak to ju nadmieniono, renty z ziemi raczej nie wystpuj oddzielnie lecz
w koniunkcji, a rzadziej w alternatywie. Kapita zgromadzony w formie ziemi
moe by wykorzystywany produkcyjnie i wówczas liczy mona na renty
zwi zane z produkcj rolnicz . Gdy nadarza si taka okazja i zaistnieje
korzystny stan prawny mona osi gn  korzyci zwi zane z jej alternatywnym
wykorzystaniem. Podtrzymanie wasnoci ziemi, nawet przy zaprzestaniu jej
uytkowania moe przynie renty natury kapitaowej, dyskontowane na bie co (poprzez transfery budetowe), lub rent oczekiwan i odoon w czasie
wynikaj c ze wzrostu wartoci posiadanej ziemi. To dodatkowo moe si
wi za z jej przekwalifikowaniem na cele nierolnicze i z innymi korzyciami
zwi zanymi ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego gmin. Rozwaania powysze potwierdzaj , e ziemia susznie w ekonomice rolnictwa
i ekonomii traktowana jest jako szczególny rodzaj kapitau i rodka produkcji
o szerokim spektrum zastosowania w sferze produkcyjnej i ekonomicznej.
Próbuj c odpowiedzie, która renta, jaki jej rodzaj ma najwikszy lub
duy wpyw na odogowanie ziemi wokó duych miast, mona ostatecznie
wskaza, bo dla uzyskania pewnoci, naleaoby prowadzi kosztowne i obszerne badania cise, e jest to ujemna renta wynikaj ca z maej skali produkcji
i renta planistyczna. Niewielkie lub nawet mae gospodarstwa maj w swej
strukturze niewielkie dziaki rolne, rozdrobnion i rozproszon terytorialnie
produkcj, która jest (i to zjawisko narasta) nieproporcjonalnie kosztochonna
w stosunku do osi ganych korzyci. Gdy nadarza si taka okoliczno, ziemi t
rolnik przeksztaca na dziaki budowlane (lub nierolnicze) i oczekuje na nadarzaj c si okazj, aby j sprzeda porzucaj c maoskalow produkcj roln
i jak kolwiek jej pielgnacj. Znacz ce modyfikacje w oddziaywaniu tych
dwóch wymienionych rent moe wnosi wysoka rolnicza jako ziemi, która
sprawia, e produkcj rolnicz zamieniaj na ogrodnicz . Ponadto waciciele
ziemi najwyszej jakoci napotykaj na trudnoci w przeznaczeniu jej na cele
nierolnicze.
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PROCESY KONCENTRACJI I ATOMIZACJI
PRODUKCJI ZWIERZ CEJ
W REGIONIE MAOPOLSKA I POGÓRZE20
1. Wprowadzenie
Powrót do gospodarki rynkowej, a nastpnie integracja Polski ze strukturami Unii Europejskiej w istotny sposób wpyny na procesy zachodz ce
w gospodarstwach rolniczych. Za efekty zmieniaj cych si warunków ekonomicznych produkcji naley uzna m.in. takie zjawiska, jak: koncentracja
produkcji, ograniczanie produkcji i zaniechanie produkcji.
Wyniki kolejnych spisów rolnych z 2002 i 2010 roku wskazuj , e liczba
gospodarstw rolnych w Polsce zmniejszya si o 22,4% [Raport… 2010].
W 2010 roku produkcj zwierzc prowadzio 1 045 tys. gospodarstw (45,9%),
podczas gdy jeszcze w 2002 roku gospodarstw takich byo 1 453 tys. (49,5%).
Odchodzenie rolników od prowadzenia produkcji zwierzcej jest czsto jednym z elementów upraszczania organizacji gospodarstwa i specjalizacji
w produkcji rolinnej. W wikszoci przypadków naley jednak to zjawisko
postrzega jako etap poredni w procesie wygaszania dziaalnoci produkcyjnej gospodarstw [Wojewodzic 2010].
Wyniki spisów rolnych wskazuj na znaczny w skali kraju spadek pogowia zwierz t gospodarskich: trzody (-18,0%), koni (-19,8%) i owiec (-22,3%),
jaki mia miejsce w latach 2002-2010. W okresie tym jedynie pogowie byda
ulego pewnej stabilizacji (+4,0%). Zjawiska recesywne w rolnictwie szczególnie intensywnie przebiegaj w Polsce poudniowo-wschodniej, czemu
sprzyja rozdrobniona struktura agrarna oraz duy udzia gruntów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
W regionie Maopolska i Pogórze21 pogowie byda i trzody chlewnej
zmniejszyo si w ci gu omiu lat o ponad 1/4. W tym samym okresie pogowie
20

Badania dofinansowane ze rodków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu
nr 3913/B/H03/2011/40 pt.: „Dywestycje w gospodarstwach rolniczych – istota, zakres, skutki”.
21
Obszar bada stanowiy cztery województwa: maopolskie, podkarpackie, l skie i witokrzyskie stanowi ce w nomenklaturze FADN21 region PL-800 Maopolska i Pogórze.
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koni i owiec zmniejszyo si odpowiednio o 39,4 i 13,9%. rednia obsada byda i trzody we wszystkich czterech województwach tworz cych region Maopolska i Pogórze bya nisza ni rednio w kraju. Najnisze wskaniki
stwierdzono w województwie podkarpackim, gdzie obsada byda zmniejszya
si do 16,8 szt./100 ha UR, a obsada trzody chlewnej do 43,4 szt./100 ha UR
[Wojewodzic 2011]. Jednoczenie równie na tym obszarze miao miejsce
zjawisko koncentracji produkcji.
Celem opracowania jest dokonanie waloryzacji i delimitacji przedmiotowego obszaru, za wzgldu na zachodz ce procesy koncentracji i ograniczania
chowu byda i trzody chlewnej.
2. Materia i metoda bada
Poprawa efektywnoci gospodarowania moliwa jest w pewnych granicach
dziki wykorzystaniu, tzw. efektu skali produkcji, który jest nastpstwem rozkadania si kosztów staych na wiksz liczb jednostek produktu. Dla ujawnienia si efektów skali niezbdna jest koncentracja produkcji, definiowana jako
skupienie i powikszenie rozmiarów produkcji oraz potencjau produkcyjnego
[Fereniec 1999]. Zjawisko koncentracji moe mie charakter:
x przestrzenny (geograficzny), skupienie czynników produkcji (albo np. pogowia zwierz t) fizycznie w przestrzeni, co prowadzi do wzrostu produkcji
(pogowia zwierz t) w jednostce terytorialnej;
x punktowy, realokacja rodków produkcji (lub np. zwierz t) pomidzy gospodarstwami, co sprzyja zwikszaniu produkcji lub wielkoci stad w niektórych
gospodarstwach danej jednostki terytorialnej;
x organizacyjno-ekonomiczny, skupienie w jednym rku zarz dzania rodkami
produkcji, które zlokalizowane s w rónych jednostkach terytorialnych.
W praktyce róne formy koncentracji mog zachodzi jednoczenie. Zjawiskiem przeciwnym do koncentracji jest dekoncentracja polegaj ca na rozproszeniu w przestrzeni lub podziale pomidzy róne podmioty zasobów oraz produkcji. W skrajnych przypadkach przy duym nasileniu procesów rozproszenia produkcji, podziau gospodarstw na podmioty o bardzo maym potencjale ekonomicznym, którym towarzyszy jednoczesne zmniejszanie skali produkcji i likwidacja stad, mona mówi wrcz o atomizacji produkcji.

87

Wykres. 1. Metoda podziau jednostek terytorialnych ze wzgldu na nasilenie
procesów koncentracji i atomizacji produkcji zwierzcej

Koncentracja punktowa i przestrzenna
produkcji
Koncentracja
przestrzenna
produkcji

Ograniczenieprodukcji
zkoncentracjpunktow

Atomizacjaprodukcji

ródo: opracowanie wasne.

Pozyskane z zasobów ARiMR dane22 odnonie liczby stad oraz pogowia23
zwierz t pozwoliy na delimitacj obszaru Maopolski i Pogórza pod wzgldem
dominacji procesów koncentracji i atomizacji produkcji. Obserwuj c wzgldne
wskaniki zmiany pogowia i liczby stad zwierz t, dokonano podziau obszaru
bada na cztery grupy powiatów (wykres 1):
x powiaty o koncentracji przestrzennej i punktowej (wzrost pogowia zwierz t na
danym obszarze, któremu towarzyszyo zwikszenie redniej wielkoci stada),
x powiaty z dominuj c koncentracj przestrzenn (wzrost pogowia zwierz t na
danym obszarze przy jednoczesnym zmniejszeniu redniej wielkoci stada),

22

Dane DPiS ARIMR (znak sprawy: DPiS-052-75/WIiP-PZA/11).
W przypadku trzody chlewnej „liczba wi” wedug metodyki stosowanej przez ARiMR
oznacza bilans zdarze (przybycie i wybycie ze stada).

23
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x powiaty z dominuj c koncentracj punktow (zmniejszenie pogowia zwierz t na danym obszarze przy jednoczesnym wzrocie redniej wielkoci stada),
x powiaty o dominacji procesów atomizacji produkcji (zmniejszenie pogowia
zwierz t na danym obszarze przy jednoczesnym zmniejszeniu redniej wielkoci stada).
Aby unikn  zafaszowania wyników bada24 przez jednostki, w których
chów byda i trzody ma charakter marginalny, w analizie dynamicznej pominito powiaty, w których obsada w 2010 roku bya nisza ni 10 szt./100 ha UR.
3. Chów byda
Chów i hodowla byda posiadaj bogat tradycj na terenie Polski. Najwikszy rozkwit tej gazi produkcji mia miejsce w III i IV dekadzie XX wieku, kiedy to pogowie tego gatunku zwierz t w Polsce osi gno poziom
10,6 mln sztuk, w tym okoo 7,3 mln sztuk krów mlecznych. Lata poprzedzaj ce przyst pienie Polski do struktur Unii Europejskiej charakteryzoway si
znacznym ograniczeniem liczebnoci byda, którego pogowie zmniejszyo si
w latach 2003-2004 do okoo 5,2 mln sztuk. Po tym regresie nast pia stabilizacja, a nastpnie powolna odbudowa pogowia byda w Polsce, osi gaj c pod
koniec pierwszej dekady XXI wieku okoo 5,7 mln sztuk, co daje obsad na
poziomie 35,3 szt./100 ha UR. Równoczenie obserwowane byo bardzo due
zrónicowanie regionalne kraju w zakresie obsady tego gatunku zwierz t, od
10,1 szt./100 ha UR w województwie zachodniopomorskim do 78,4 szt. na 100 ha
UR w województwie podlaskim [Czekaj, Wojewodzic 2011].
Polska poudniowo-wschodnia, a w szczególnoci obszar Karpat polskich
uwaany jest za region szczególnie predysponowany do chowu zwierz t trawoernych, w tym równie byda ze wzgldu na dogodne warunki klimatyczne do
produkcji pasz objtociowych (dua liczba opadów), które powinny by spasane
na miejscu. Pomimo dogodnych warunków klimatycznych wystpuje znaczny
niedobór inwentarza ywego na tym obszarze. Jak wykaza Musia [2008], zachowuj c ograniczenia wynikaj ce z zasad zrównowaonego rozwoju, pogowie
zwierz t trawoernych w Karpatach polskich mona zwikszy nawet o 91,3%.
Obsada byda w regionie Maopolska i Pogórze znacznie odbiega od regionów specjalizuj cych si w hodowli i chowie tej grupy zwierz t. Wedug
danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w 2010 roku na
obszarze czterech rozwaanych województw zlokalizowanych byo  cznie
24

W powiatach, gdzie jest bardzo mae pogowie zwierz t nawet maj cy charakter losowy
wzrost/spadek pogowia o kilka sztuk powoduje relatywnie due zmiany wzgldne mog c
prowadzi do bdnych wniosków.
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niewiele ponad 682 tys. sztuk byda, a obsada na 1 ha UR ksztatowaa si na
poziomie 22,5 sztuk. Zwierzta te zlokalizowane byy w ponad 188 tys. stad,
co daje rednio 3,6 sztuki w stadzie. Przedstawione liczby wskazuj na bardzo
due rozdrobnienie tej gazi produkcyjnej (tabela 1).
Tabela 1. Chów byda w województwach i w regionie Maopolska i Pogórze
w 2006 i 2010 r.
Wyszczególnienie
Maopolskie
Podkarpackie
l skie
witokrzyskie
Maopolska i Pogórze

Pogowie zwierz t
(tys. szt.)
2006
2010
258,9
223,3
165,9
125,1
138,1
132,5
200,3
201,3
763,2
682,1

Liczba stad
(tys.)
2006
2010
89,8
71,1
73,6
50,4
24,8
18,9
54,6
47,7
242,8
188,2

rednia wielko
stada (szt.)
2006
2010
2,9
3,1
2,3
2,5
5,6
7,0
3,7
4,2
3,1
3,6

ródo: obliczenia wasne na podstawie danych DPiS ARIMR (znak sprawy: DPiS-05275/WIiP-PZA/11).

Mapa 1. Pogowie byda w regionie Maopolska i Pogórze w 2010 r.

Obsada byda szt./100 ha UR
0 10 20 30 40 50

ródo: obliczenia wasne na podstawie danych DPiS ARIMR (znak sprawy: DPiS-05275/WIiP-PZA/11).
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Przeprowadzone badania potwierdzaj relatywnie du popularno chowu
byda na obszarze poudniowej i wschodniej czci województwa maopolskiego. W powiatach zlokalizowanych na obszarach górzystych (tatrzaski, nowotarski, limanowski i nowos decki) obsada byda przekraczaa poziom
40 szt./100 ha UR. Wysok obsad omawianej grupy zwierz t stwierdzono równie w powiecie raciborskim, zawierciaskim i woszczowskim oraz niewiele
nisz w wikszoci powiatów województwa witokrzyskiego (mapa 1).
W latach 2006-2010 zaobserwowano znaczny regres w chowie byda na
obszarze Maopolski i Pogórza. Pogowie zmniejszyo si o blisko 12%.
Z utrzymywania byda po 2006 roku zrezygnowao co pi te gospodarstwo prowadz ce tak dziaalno. Od 2007 roku obserwowane jest przypieszenie tempa
ograniczania pogowia zwierz t i liczby stad w regionie (wykres 2).
Wykres 2. Zmiany w liczbie stad i pogowiu byda w latach 2006-2010
(indeks acuchowy)
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ródo: obliczenia wasne na podstawie danych DPiS ARIMR (znak sprawy: DPiS-05275/WIiP-PZA/11).

Obserwuj c zrónicowanie tempa ograniczania chowu byda pomidzy
regionami, najwikszy regres stwierdzono w województwie podkarpackim,
gdzie w badanym okresie pogowie byda zmniejszyo si o 32,6%, a liczba
stad o 31,5%. Relatywnie rzadziej ni w pozostaych województwach od chowu byda odchodzili rolnicy w województwie witokrzyskim, gdzie zlikwidowano 12,6% stad byda, odnotowuj c jednoczenie wzrost pogowia tej grupy zwierz t o 0,5% (tabela 1).
W wikszoci powiatów regionu Maopolska i Pogórze dominuje proces
koncentracji punktowej, polegaj cy na wycofywaniu si znacznej liczby rolników z chowu byda, przy jednoczesnym powikszaniu stad przez nieliczne gospodarstwa. Jednake najczciej gospodarstwa rozwijaj ce swoj dziaalno
nie byy w stanie zwiksza pogowia w tempie, z jakim nastpowaa jego
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likwidacja w gospodarstwach wycofuj cych si z produkcji, przez co pogowie
zwierz t w wikszoci jednostek terytorialnych zmniejszao si. Tylko w nielicznych powiatach stwierdzono jednoczesn koncentracj punktow i przestrzenn ,
co oznacza, e wraz ze wzrostem redniej wielkoci stad nastpowa wzrost pogowia zwierz t w danej jednostce terytorialnej. Powiaty te utworzyy pas biegn cy przez rodkow cz województwa witokrzyskiego i pónocn cz województwa l skiego (mapa 2), byy to powiaty: opatowski, ostrowiecki, starachowicki, kielecki, woszczowski, jdrzejowski, zawierciaski i lubliniecki.
Mapa 2. Procesy koncentracji i ograniczania chowu byda w regionie
Maopolska i Pogórze w latach 2006-2010
Skarysko Kocielne

M. Przemyl

Powiaty o obsadzie byda poniej 10 szt./100 ha UR
Powiaty z dominacj procesu atomizacji produkcji

Powiaty z dominujc koncentracj punktow produkcji
Powiaty z koncentracj przestrzenn i punktow produkcji

ródo: obliczenia wasne na podstawie danych DPiS ARIMR (znak sprawy: DPiS-05275/WIiP-PZA/11).

Wiksze tempo ograniczania pogowia zwierz t ni liczby ich stad w niektórych powiatach wskazuje, i z chowu byda rezygnoway czciej gospodarstwa utrzymuj ce stada o wielkoci ponadprzecitnej. Prowadzi to do zmniejszenia redniej wielkoci stad na danym obszarze, czyli do atomizacji produkcji.
Zjawisko takie zaobserwowano na obszarze powiatów: strzyowskiego, acuckiego, stalowowolskiego, mylenickiego oraz miasta Rzeszów (mapa 2).
W adnej z badanych jednostek terytorialnych nie stwierdzono jednoczesnego wzrostu pogowia zwierz t i wzrostu liczby stad (koncentracja przestrzenna bez koncentracji punktowej).
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4. Produkcja trzody chlewnej
Wspóczesne technologie produkcji trzody chlewnej bardzo czsto pomijaj pasze wytwarzane systemem gospodarczym w miejscu przebywania zwierz t, bazuj c na mieszankach produkowanych przemysowo. Zmiany w technologii tuczu trzody chlewnej przyczyniy si m.in. do zmniejszenia opacalnoci
chowu trzody na ma skal, co w istotny sposób wpywa na liczebno stad
zwierz t tego gatunku.
Produkcja trzody chlewnej w regionie Maopolska i Pogórze stanowi niewielki udzia w produkcji krajowej. W 2010 roku t grup zwierz t utrzymywao na badanym obszarze okoo 59,5 tys. gospodarstw, z czego 31,3% w województwie podkarpackim (tabela 2). Jednoczenie stada tej grupy zwierz t
w tym województwie byy najmniejsze. Kilkakrotnie wyszym wskanikiem
redniej wielkoci stad trzody chlewnej charakteryzowao si województwo
l skie, w którym produkcja stanowia 30,8% produkcji wytworzonej w caym
regionie (gdzie wynosia 1 584,9 tys. sztuk).
Tabela 2. Chów trzody chlewnej w województwach i w regionie
Maopolska i Pogórze w 2006 i 2010 r.
Wyszczególnienie
Maopolskie
Podkarpackie
l skie
witokrzyskie
Maopolska i Pogórze

Produkcja
(tys. szt.)
2006
352,3
417,9
395,2
441,9
1607,3

Liczba stad
(tys.)

2010
311,6
312,6
488,2
472,4
1584,9

2006
17,2
21,9
9,2
15,8
64,0

2010
17,3
18,6
8,6
15,0
59,5

rednia roczna wielko produkcji
(szt./stado)
2006
2010
20,4
18,0
19,1
16,8
43,1
57,1
28,1
31,4
25,1
26,7

ródo: obliczenia wasne na podstawie danych DPiS ARIMR (znak sprawy: DPiS-05275/WIiP-PZA/11).

Produkcja trzody chlewnej w regionie Maopolska i Pogórze rozmieszczona jest bardzo nierównomiernie (mapa 3). W praktyce cakowicie zostaa
zmarginalizowana w powiatach granicz cych ze Sowacj . Przyczyn tego
zjawiska naley upatrywa przede wszystkim w relatywnie niewielkiej powierzchni gruntów, które mog by przeznaczane na produkcj zbó, duych
kosztach uprawy roli, jak równie w niewielkich tradycjach miejscowych
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rolników w przemysowym tuczu trzody chlewnej oraz brakiem stosownej
bazy materialnej na terenie, gdzie przez wieki bazowano na chowie zwierz t
przeuwaj cych.
Do jednostek terytorialnych o relatywnie wysokiej obsadzie trzody chlewnej nale natomiast powiaty: gliwicki (357,7 szt./100 ha UR), ostrowiecki
(180,9), wodzisawski (178,8), pszczyski (156,7), mielecki (150,7).
Mapa 3. Produkcja* trzody chlewnej w regionie Maopolska i Pogórze
w 2010 r.

Produkcja szt./100 ha UR
0 10 40 70 100

* Jako produkcj naley rozumie kategori „liczba wi”, która wedug metodyki stosowanej
przez ARiMR oznacza bilans zdarze (przybycie i wybycie ze stada).
ródo: obliczenia wasne na podstawie danych DPiS ARIMR (znak sprawy: DPiS-05275/WIiP-PZA/11).

Nawet w warunkach regionu Maopolska i Pogórze widoczny jest tzw.
cykl wiski. Produkcja trzody chlewnej, jak równie liczba zarejestrowanych stad zwierz t wzrastay w roku 2006, nastpnie przez dwa kolejne lata
obserwowany by spadek obydwu kategorii, natomiast w 2009 roku nast pi
ponownie ich wzrost (wykres 3).
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Wykres 3. Zmiany w liczbie stad i produkcji* trzody chlewnej w regionie
Maopolska i Pogórze (indeks acuchowy)
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* Jako produkcj naley rozumie kategori „liczba wi”, która wedug metodyki stosowanej
przez ARiMR oznacza bilans zdarze (przybycie i wybycie ze stada).
ródo: obliczenia wasne na podstawie danych DPiS ARIMR (znak sprawy: DPiS-05275/WIiP-PZA/11).

Zlokalizowane w poudniowej czci regionu oraz w aglomeracji l skiej
i w centralnej czci województwa podkarpackiego obszary o marginalnym
znaczeniu w produkcji trzody chlewnej wyranie si rozszerzaj (mapa 4).
W 2010 roku proces atomizacji produkcji wyranie dominowa w województwie podkarpackim, w pónocno-wschodniej czci województwa maopolskiego i granicz cych z nim powiatach województwa witokrzyskiego oraz
w czci powiatów na poudnie od Katowic. Na wyszczególnionych powyej
obszarach pogowie zwierz t zmniejszao si szybciej ni liczba stad, przez co
zmniejszaa si równie rednia wielko stada. W praktyce obserwowane
zmiany mog oznacza przede wszystkim zaniechanie produkcji towarowej
w gospodarstwach o niewielkim potencjale ekonomicznym, gdy nie s one
w stanie konkurowa z przemysowymi fermami wi.
Koncentracja produkcji zarówno przestrzenna, punktowa, jak i przestrzenno-punktowa miaa miejsce gównie w powiatach pónocnej i pónocno-zachodniej czci regionu, gdzie na ogó wystpuj lepsze warunki przyrodnicze (m.in. lepsze gleby) i ekonomiczne (rynek zbytu) dla produkcji rolniczej.
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Mapa 4. Procesy koncentracji produkcji trzody chlewnej w regionie
Maopolska i Pogórze w latach 2006-2010

Powiaty o obsadzie byda poniej 10 szt./100 ha UR
Powiaty z dominujc koncentracj punktow produkcji
Powiaty z dominacj procesu atomizacji produkcji

Powiaty z dominujc koncentracj przestrzenn produkcji
Powiaty z koncentracj przestrzenn i punktow produkcji

ródo: obliczenia wasne na podstawie danych DPiS ARIMR (znak sprawy: DPiS-05275/WIiP-PZA/11).

5. Podsumowanie
Region Maopolska i Pogórze jest znacznie zrónicowany zarówno pod
wzgldem przyrodniczym, jak i ekonomiczno-produkcyjnym. Zarówno chów
byda, jak i produkcja trzody chlewnej, w znacz cej czci powiatów – w stosunku do pozostaej czci kraju – prowadzone s na relatywnie niewielk skal. Dodatkowo w poddanym analizie okresie (2006-2010) odnotowano dalsze ograniczanie pogowia zwierz t oraz zmniejszanie liczby stad. W przypadku byda regres mia charakter ci gy, co pokazay indeksy acuchowe, natomiast w przypadku trzody chlewnej mia charakter cykliczny, gdzie lata wzrostu pogowia
i liczby stad przeplatane byy okresami, gdy odnotowywany by spadek.
Omawiane tendencje nie nastpoway jednak równomiernie na caym
obszarze regionu, co pozwolio wyodrbni obszary o dominuj cych procesach
koncentracji i atomizacji produkcji. Procesy koncentracji, a w szczególnoci
koncentracji punktowej, czciej wystpoway w przypadku chowu byda.
Natomiast w produkcji trzody chlewnej równie czsto jak procesy koncentracji obserwowane byy procesy atomizacji produkcji, których przyczyn
naley szuka w rezygnacji maych gospodarstw z produkcji trzody chlewnej
na sprzeda, przez co szybszemu zmniejszeniu ulegao pogowie zwierz t ni
liczba stad. Wyniki przeprowadzonych analiz najlepiej obrazuj mapy
zamieszczone w opracowaniu.
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MO LIWOCI I BARIERY ROZWOJU POZAROLNICZEJ
DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ ROLNIKÓW W KONTEKCIE
WIELOFUNKCYJNOCI ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH
(zarys koncepcji bada)
1. Wprowadzenie
Polska gospodarka stoi przed problemem rozwi zania wielu wyzwa rozwojowych. Jednym z nich jest optymalizacja wykorzystania zasobów kapitau
ludzkiego i rzeczowego w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Obecnie dla powstrzymania narastania dystansu midzy obszarami wiejskimi a zurbanizowanymi nie wystarcz zmiany w samym rolnictwie, zatrudniaj cym coraz mniej
ludzi, ale potrzebne i konieczne jest otwarcie gospodarki wiejskiej na przedsibiorczo. Nadrzdnym priorytetem polityki wobec wsi i rolnictwa w Polsce
i w pozostaych krajach Unii Europejskiej powinna wic by aktywizacja gospodarcza i rozwój rolniczych oraz pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich
[Kodziski 2006; Zwoliska-Ligaj 2007; Paszkowski, Naglak 2008]. Sprzyja
temu powinna wielofunkcyjno rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym take
rozwój pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej rolników.
2. Wielofunkcyjno rolnictwa i obszarów wiejskich
Nowe podejcie do rozwoju, przeciwstawiaj ce si w sko rozumianemu
rozwojowi gospodarczemu, stanowi koncepcja rozwoju zrównowaonego, bd ca jedn ze wspóczesnych teorii rozwoju wiata. Koncepcja ta jest przedmiotem
wielu bada, rozwaa teoretycznych oraz dziaa praktycznych. Na obecnym
etapie wiedzy, zaawansowania cywilizacyjnego, stanu rodowiska i rosn cej
wiadomoci zagroe, jej pojawienie si jest odpowiedzi na rosn ce wyzwania
globalne. Jest to koncepcja bardzo obiecuj ca, wychodz ca naprzeciw zagroeniom rodowiskowym i obawom spoeczestw, zwaszcza pastw wysoko rozwinitych. Wiele faktów wskazuje na to, i bdzie ona silnie wpywaa na polityk i gospodark wiatow w duszej perspektywie czasowej [Klepacki 2000].
Rozwój zrównowaony mona okreli jako prowadzenie wszelkiej dziaalnoci gospodarczej w harmonii z przyrod tak, aby nie spowodowa w niej
nieodwracalnych zmian lub jako gospodarowanie dopuszczalne ekologicznie,
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po dane spoecznie i uzasadnione ekonomicznie b d te jako rozwój spoeczno-gospodarczy zharmonizowany ze rodowiskiem. Pod pojciem rozwoju zrównowaonego mona rozumie ide spoeczno-filozoficzn , nowoczesny kierunek rozwoju gospodarki oraz nowy kierunek bada naukowych. Rozwój zrównowaony musi uwzgldnia istniej ce w rzeczywistoci powi zania midzy
spoeczestwem, gospodark a rodowiskiem przyrodniczym. Jego istot jest
w miar wyrównany – zrównowaony – rozwój wszystkich trzech sfer [Hopfer
1992; Borys 1999; Klepacki 2000].
Równowaga midzy systemem spoecznym, ekonomicznym i przyrodniczym jest szczególnie istotna w tych obszarach dziaalnoci ludzkiej, gdzie styka
si ona bezporednio z przyrod , od której zaley forma tej dziaalnoci oraz jej
wyniki. Tak dziaalnoci jest rolnictwo, a obszarem jej wystpowania s tereny wiejskie. Powi zanie rolnictwa ze rodowiskiem ma zoony charakter, przy
czym zarówno korzysta ono z walorów rodowiskowych, jak równie im szkodzi. Rolnictwo i obszary wiejskie nale jednak do tych, które w ogólnym bilansie s bardziej naraone na skutki zanieczyszczenia rodowiska ni s miejscem
wytwarzania tych zanieczyszcze. Sabo infrastruktury wiejskiej w Polsce
oraz niedorozwój pozarolniczych form gospodarowania na wsi sprawiaj , e
sporód trzech aspektów zrównowaonego rozwoju, tj. rodowiskowego, spoecznego i gospodarczego, zwaszcza ten ostatni pozostaje w dysproporcji w odniesieniu do tej koncepcji [Adamowicz 2000]. Kluczowym problemem obszarów wiejskich jest gboki brak równowagi midzy ich potencjaem produkcyjnym, mierzonym zasobami czynników produkcji a stopniem jego wykorzystania, przy czym dotyczy to zwaszcza rolnictwa [Zitara 2000]. W rolnictwie polskim wystpuj dysproporcje midzy obfitymi zasobami pracy a zasobami ziemi. Wyraaj si one w rozdrobnionej strukturze gospodarstw, niepenym wykorzystaniu zasobów pracy i ukrytym bezrobociu. Ponadto producenci rolni, a take caa ludno wiejska nale do tej czci spoeczestwa, która ma najnisze
dochody. To wszystko stanowi gówne bariery zrównowaonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i sprawia, e ich mieszkacy nie s w stanie sami stworzy warunków do takiego rozwoju. W zwi zku z tym szansy na taki rozwój upatruj w polityce wobec rolnictwa i obszarów wiejskich [Adamowicz 2000].
Moliwoci redukcji powyej zasygnalizowanych dysproporcji wystpuj cych na obszarach wiejskich tkwi w ich wielofunkcyjnym rozwoju.
Rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich to umiejtne wkomponowanie
w wiejsk przestrze coraz wikszej liczby nowych funkcji pozarolniczych. Jego istot jest odejcie od monofunkcyjnoci terenów wiejskich i wiksze ni dotychczas zrónicowanie ich gospodarki, a co za tym idzie take zawodów
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i zaj, czyli dywersyfikacja ekonomiczna wsi, a wic zwikszanie moliwoci
zatrudnienia w dziaalnoci pozarolniczej na obszarach wiejskich. Gównym celem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich jest poprawa warunków ycia i pracy ludnoci wiejskiej oraz przyblienie ich do poziomu ludnoci miejskiej. Zakada si, e przejmowanie przez wie nowych funkcji, coraz liczniejszych i bardziej wyspecjalizowanych, pozwoli lepiej zagospodarowa i wykorzysta jej zasoby, zwaszcza pracy oraz stworzy warunki do wzrostu dochodów ludnoci wiejskiej poprzez uzyskiwanie ich z rónych róde. Ponadto
przyspieszy przemiany strukturalne na wsi, stwarzaj c przymus (konieczno)
staego lub czciowego odchodzenia ludzi od rolnictwa do zaj pozarolniczych, a take zaowocuje jej aktywizacj ekonomiczn i modernizacj , powstaniem nowej infrastruktury, zmniejszeniem bezrobocia i rozwojem przedsibiorczoci, która jest warunkiem kadego wzrostu gospodarczego [Duczkowska-Maysz 1996; Kodziski 1997; Zarbski 2002; Wilkin 2008; Czarnecki 2009].
Wielokierunkowy rozwój wsi (strategia) jest tworzeniem szans i moliwoci dla tych, którzy chc zrezygnowa z pracy w rolnictwie, ale maj zamiar pozostania na wsi. Trzeba jednak zauway, e odchodzenie od rolnictwa, dokonuj ce si w wielu regionach ywioowo zaowocowao nie tyle wielofunkcyjnoci
wsi, ile podtrzymaniem monofunkcyjnej struktury rolniczej z utrwalonym sektorem wykluczenia spoecznego i problemów rozwoju.
Innym skutkiem, przy braku alternatywnych róde utrzymania, jest odpyw ludnoci ze wsi prowadz cy czsto do wyludniania si obszarów wiejskich. Rozwój infrastruktury technicznej, spoecznej i instytucjonalnej jest
w takich strefach ekonomicznie nieuzasadniony, w efekcie obnia si jako ycia i brakuje impulsów umoliwiaj cych aktywizacj gospodarcz , co wzmaga
dalsz depopulacj. Z kolei inwestycje poprawiaj ce infrastruktur wiejsk , a co
za tym idzie podnosz ce jako ycia na wsi s po dane, ale ich efektem take
moe by odpyw ludnoci wiejskiej przede wszystkim poprzez dojazdy do pracy w miecie (lepsza dostpno, poprawa dostpnoci) – migracje wahadowe
i dominacja funkcji mieszkaniowej (sypialnianej), a wic w konsekwencji równie brak wielofunkcyjnoci wsi.
Poza tym analiza wiadomoci stanu i po danych kierunków zmian na obszarach wiejskich wród mieszkaców wsi wskazuje, e najwaniejsz funkcj
obszarów wiejskich jest produkcja ywnoci i ochrona rodowiska, natomiast
inne funkcje widziane s raczej marginalnie, co oznacza niewielk akceptacj
dla wielofunkcyjnoci wsi [Heffner 2011]. Naley zatem stwierdzi, e wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich nie jest strategi atw do zrealizowania,
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napotyka bowiem istotne bariery, które trzeba dokadnie rozpozna, a nastpnie
w miar moliwoci wyeliminowa.
Rolnictwo europejskie spenia wane funkcje w gospodarce i spoeczestwie, zarówno produkcyjne i pozaprodukcyjne oraz rynkowe (komercyjne)
i pozarynkowe (pozakomercyjne) [Van Huylenbroeck, Vandermeulen, Mettepenningen, Verspecht 2007; Wilkin 2008, 2010]. Bior c pod uwag te ostatnie
mona wród nich wyróni:
x funkcje zielone, tj. zarz dzanie zasobami ziemi w celu utrzymania jej wartociowych waciwoci, stwarzanie warunków dla dziko yj cych zwierz t
i rolin, ochrona dobrostanu zwierz t, utrzymanie biorónorodnoci i poprawa obiegu substancji chemicznych w systemach produkcji rolnej;
x funkcje bkitne, tj. zarz dzanie zasobami wodnymi, poprawa jakoci wód,
zapobieganie powodziom, wytwarzanie energii wodnej i wiatrowej;
x funkcje óte, tj. utrzymywanie spójnoci i ywotnoci obszarów wiejskich,
podtrzymywanie i wzbogacanie tradycji kulturalnej oraz tosamoci wsi i regionów, rozwój agroturystyki i mylistwa;
x funkcje biae, tj. zapewnianie bezpieczestwa ywnociowego i zdrowej
ywnoci.
Doda naley, e funkcje pozakomercyjne rolnictwa s na ogó powi zane
z jego funkcjami produkcyjnymi. Zjawisko to okrela si jako nierozdzielno
tych dwóch rodzajów funkcji; zatem, aby mogy by realizowane te pierwsze
musz by realizowane te drugie. Rolnictwo musi wic istnie i produkowa,
aby moliwe byo korzystanie z wielu poytecznych dostarczanych przez niego
funkcji [Wilkin 2008, 2010].
Istotnym problemem w Unii Europejskiej jest wic kwestia znaczenia rolnictwa nie tylko jako dziau gospodarki produkuj cego ywno i surowce rolnicze, ale równie wypeniaj cego szereg innych funkcji. W zwi zku z tym poszukuje si nowych koncepcji rozwoju rolnictwa, które by to uwzgldniay.
Tak koncepcj jest „europejski model rolnictwa”, zakadaj cy funkcjonowanie i rozwój  obok gospodarstw towarowych, wysoce konkurencyjnych
i mocno powi zanych z rynkiem i z nierolniczymi ogniwami agrobiznesu  take rodzinnych gospodarstw rolnych dostarczaj cych dóbr rynkowych poza
struktur agrobiznesu (przetwórstwo surowców rolniczych w gospodarstwie,
sprzeda bezporednia, pozarolnicza dziaalno gospodarcza) oraz dóbr pozarynkowych w postaci utrzymania ywotnoci spoecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich, ich walorów krajobrazowych i biorónorodnoci, a take przywracania równowagi w rodowisku przyrodniczym [Niemczyk, Niemczyk 2001;
Maurel 2005; Czudec 2009; Zegar 2010].
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Model rolnictwa dostarczaj cego tak rónorodnych dóbr okrelany jest
w literaturze jako „rolnictwo wielofunkcyjne”, w odrónieniu od rolnictwa
mocno zwi zanego z nierolniczymi segmentami agrobiznesu, którego gówn ,
a czsto jedyn funkcj jest wytwarzanie surowców rolniczych na potrzeby rónych gazi przemysu rolno-spoywczego [Czudec 2009].
Istota wielofunkcyjnego rolnictwa sprowadza si zatem do rozszerzania
i pogbiania jego tradycyjnej produkcyjnej funkcji o nowe obszary (dobra
i usugi), o zadania polegaj ce na dbaoci o jako ywnoci, popraw stanu
rodowiska przyrodniczego oraz aktywizacj spoeczn i gospodarcz obszarów
wiejskich. Tak rozumiany model rolnictwa powinien realizowa cele ekonomiczne, spoeczne i rodowiskowe, staj c si w ten sposób bliski koncepcji rolnictwa zrównowaonego [Rizov 2006; Czudec 2009; Zegar 2011].
Za wdraaniem tej koncepcji przemawia take to, e tylko cz gospodarstw rolnych jest na tyle silna ekonomicznie, aby stanowi trwae ogniwo
w strukturze agrobiznesu, zwaszcza w warunkach ci gej presji na popraw
konkurencyjnoci europejskiego rolnictwa oraz w perspektywie liberalizacji
rynku i zmniejszenia interwencjonizmu pastwowego w rolnictwie, co moe
jeszcze zmniejszy liczb takich jednostek. Pozostae gospodarstwa mog natomiast funkcjonowa pod warunkiem, e znajd dla siebie adekwatn form wielofunkcyjnego rolnictwa. Poza tym gospodarstwa rolne mocno wpisane w koncepcj agrobiznesu s ródem negatywnych efektów zewntrznych, a wielofunkcyjno rolnictwa ma prowadzi do zmniejszenia negatywnego oddziaywania rolnictwa na otoczenie [Czudec 2009].
Naley przy tym zaznaczy, e gospodarstwa towarowe, stanowi ce ogniwo agrobiznesu, powinny by specjalistyczne i nie mog by wielofunkcyjne,
bo musz si koncentrowa na produkcji towarowej. Natomiast gospodarstwa
nietowarowe, funkcjonuj ce obok towarowych oraz niejako w symbiozie z nimi,
powinny by z reguy wielofunkcyjne, a co za tym idzie produkowa artykuy
rolne na samozaopatrzenie i tworzy pozarolnicze miejsca pracy [Michna 2005].
Europejski model rolnictwa sytuuje si wic bardzo mocno w koncepcjach
rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej i jest wanym problemem dla Wspólnoty, poszczególnych pastw czonkowskich oraz regionów. Dodatkowo przegl d
literatury przedmiotu dowodzi, e problem ten jest do sabo rozpoznany zarówno od strony metod badawczych, jak te skali, potrzeb i efektów w rónych
pastwach czonkowskich Unii Europejskiej, a tym bardziej w rónych regionach. Pomimo tego, e uwarunkowania rozwoju tej koncepcji, ze wzgldu na jej
wany aspekt przestrzenny i spoeczny, powinny by rozpatrywane przy
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uwzgldnieniu rónic regionalnych [Mardsen, Murdoch, Morgan 1999; Goodman 2004; Czudec 2009].
Doda naley, e wielofunkcyjno rolnictwa i obszarów wiejskich nie tylko s efektem naturalnych procesów rozwojowych w gospodarce, ale take
w znacznym stopniu jest ksztatowana przez instrumenty polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. Nastpuje ewolucja we Wspólnej Polityce Rolnej
Unii Europejskiej i w coraz wikszym zakresie wspierane s obszary wiejskie,
jak równie rodowiskowe i spoeczne funkcje rolnictwa, co tworzy podstawy
do rozwoju jego wielofunkcyjnoci. Z koncepcj wielofunkcyjnoci rolnictwa
i obszarów wiejskich zwi zane s instrumenty oddziauj ce na zwikszenie jakoci produktów rolniczych, na popraw stanu rodowiska przyrodniczego oraz
odnosz ce si do poprawy jakoci ycia na obszarach wiejskich i rónicowania
ich gospodarki [Program… 2007; Czudec 2009; Grzelak 2010].
3. Pozarolnicza dziaalno gospodarcza rolników
Pozarolnicza dziaalno gospodarcza odgrywa istotn rol w gospodarce
obszarów wiejskich. Stanowi wane ródo wzrostu gospodarczego i bogacenia
si ludnoci oraz kluczowy czynnik ograniczaj cy bezrobocie (zarówno jawne,
jak i ukryte). Przeksztaca wie monofunkcyjn w wielofunkcyjn , przyczyniaj c si tym samym do aktywizacji ekonomicznej obszarów wiejskich oraz
dynamizuj c proces ich rozwoju spoeczno-gospodarczego.
Pozarolnicza dziaalno gospodarcza na obszarach wiejskich moe by
prowadzona zarówno przez ludno nierolnicz , jak i rolnicz . Poza tym moe
by ona powi zana z rolnictwem b d te zupenie z nim nie zwi zana. Moe to
by równie dziaalno rejestrowana lub nierejestrowana.
Szczególne znaczenie z punktu widzenia wielofunkcyjnoci rolnictwa
i obszarów wiejskich ma dziaalno pozarolnicza podejmowana i rozwijana
przez rolników oraz czonków ich rodzin. Stwarza ona bowiem pozarolnicze
miejsca pracy i róda dochodów na obszarach wiejskich, w tym zwaszcza dla
ludnoci rolniczej, polepszaj c tym samym jej sytuacj materialn i warunki
ycia, oraz sprzyja poprawie wykorzystania zasobów tkwi cych w gospodarstwach rolnych i domowych.
Moliwoci rozwoju pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej prowadzonej
przez rolników i czonków ich rodzin zale gównie od jakoci czynnika ludzkiego, czynników ekonomiczno-produkcyjnych i technicznych tkwi cych w gospodarstwach rolnych, od poziomu rozwoju i zagospodarowania przestrzeni
wiejskiej stanowi cej najblisze otoczenie, w którym funkcjonuj gospodarstwa
oraz od czynników materialnych i niematerialnych oferowanych przez otoczenie
instytucjonalne [Koodziejczyk 1998]. Naley doda, e rozwój pozarolniczej
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dziaalnoci gospodarczej na obszarach wiejskich, w tym take dziaalnoci rolników, jest równie w znacznym stopniu zdeterminowany uwarunkowaniami
makroekonomicznymi (stopa inflacji, tempo wzrostu gospodarczego, bilans
handlu zagranicznego, dostpno i oprocentowanie kredytów, opodatkowanie,
kursy walutowe, stawki i przepisy celne, polityka pastwa i Unii Europejskiej)
[Hybel 2000; Pietrzyk 2006].
Rozwój tej formy dziaalnoci gospodarczej na obszarach wiejskich jest
procesem po danym, jednak trudnym do zrealizowania, z uwagi na wystpuj ce w tym zakresie bariery, czyli takie uwarunkowania zewntrzne i wewntrzne
rodowiska biznesu, które osabiaj dynamik powstawania nowych przedsibiorstw, zmniejszaj moliwoci rozwoju firm istniej cych lub przyspieszaj
upadanie drobnej przedsibiorczoci [Sawicka 2000]. Pokonywanie tych barier
polega z kolei na dostarczaniu lub poprawie dostpnoci rónych czynników
niezbdnych do uruchomienia, funkcjonowania i dalszego rozwoju pozarolniczego przedsiwzicia gospodarczego [Kamiski 2000].
W efekcie tego pozarolnicza dziaalno gospodarcza dobrze rozwija si
w rejonach wokó wikszych orodków miejskich, gdzie wystpuje znaczny stopie koncentracji ludnoci, znacz cych rozmiarów rynek pracy, odpowiednia
infrastruktura, wiksza zamono ludnoci, duy popyt, wysokie dochody wasne gmin, dogodne pooenie wzgldem rynku zbytu (obecno gównego szlaku komunikacyjnego). Dziaalno pozarolnicza dobrze rozwija si równie tam,
gdzie istniej tradycje prowadzenia biznesu, gdzie znajduj si ludzie lepiej wyksztaceni, przedsibiorczy oraz liderzy, a take w gminach o wysokiej aktywnoci samorz dów lokalnych i innych instytucji oraz w rejonach, gdzie wystpuj
szczególne walory przyrodnicze i kulturowe, predystynuj ce do rozwoju turystyki. Natomiast gminy peryferyjne, oddalone od wikszych orodków miejskich
oraz o maej aktywnoci lokalnego otoczenia instytucjonalnego, przewanie
nadal zachowuj monofunkcyjny, rolniczy charakter, utrzymuj c wysoki poziom
bezrobocia oraz duy dystans w stosunku do tempa rozwoju pozostaych gmin,
np. podmiejskich [Duczkowska-Piasecka 1997; Hybel 2000; Rosner 2000].
W zwi zku z powyszym naley stwierdzi, e wprawdzie rozwój pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej na obszarach wiejskich uwarunkowany jest
czynnikami makroekonomicznymi, to jednak dokonuje si w rodowisku lokalnym (tj. w konkretnej gminie czy wsi). St d te w duej mierze zaley on od
lokalizacji przestrzennej rodowiska lokalnego (czyli jego usytuowania w przestrzeni, np. wzgldem wikszych orodków miejskich), a take od jego cech, które mog szczególnie uatwia b d te utrudnia ten proces [Makarski 2003].
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4. Klasyfikacja obszarów wiejskich w kontekcie ich wielofunkcyjnego rozwoju
W literaturze dotycz cej problematyki rozwoju obszarów wiejskich stosowane s róne kryteria su ce wyodrbnianiu typów tych obszarów. Jednym
z nich s relacje midzy rolnictwem, turystyk i nierolniczymi dziedzinami
gospodarki wiejskiej i wg tego kryterium mona wyróni osiem typów obszarów wiejskich (gmin) [Duczkowska-Maysz 2009; Czudec 2011], tj.:
x uprzemysowione, zdominowane przez wydolne rolnictwo i zagospodarowane turystycznie;
x uprzemysowione, zdominowane przez wydolne rolnictwo, bez turystyki;
x uprzemysowione, prawie pozbawione rolnictwa, zagospodarowane turystycznie;
x uprzemysowione, z dominuj cym udziaem gospodarstw rolnych prowadzonych przez ludno dwuzawodow , bez turystyki;
x pozbawione przemysu, zdominowane przez wydolne rolnictwo i zagospodarowane turystycznie;
x pozbawione przemysu, zdominowane przez wydolne rolnictwo, bez turystyki;
x pozbawione przemysu, prawie pozbawione rolnictwa, zagospodarowane turystycznie;
x pozbawione przemysu, prawie pozbawione rolnictwa, bez turystyki.
W krajach OECD zaproponowano z kolei klasyfikacj obszarów wiejskich
opart na stopniu ich integracji z gospodark narodow i wyodrbniono trzy kategorie, róni ce si struktur gospodarki oraz lokalizacj w przestrzeni [Agricultural… 1996; Wilkin 1999, 2007], tj.:
x ekonomicznie zintegrowane obszary wiejskie – dobrze rozwijaj ce si demograficznie i ekonomicznie, zlokalizowane w pobliu wikszych orodków
miejskich i silnie powi zane funkcjonalnie z miastami, gówne dochody
mieszkaców pochodz ze róde pozarolniczych, a rolnictwo odgrywa niewielk rol w strukturze gospodarki, nastpuje tam przyrost ludnoci,
w wikszoci znajduj cej zatrudnienie w drugim i trzecim sektorze, obszary
te trac swoje wiejskie dziedzictwo spoeczne i kulturowe, nasilaj si tam
zagroenia dla rodowiska przyrodniczego, a wsie w tych regionach s
przede wszystkim miejscem zamieszkania, a nie miejscem pracy;
x porednie obszary wiejskie – na ogó oddalone od wikszych orodków miejskich oraz sabo rozwijaj ce si demograficznie i ekonomicznie, z niewielk
gstoci zaludnienia, zdominowane przez gospodark roln , a wic o duym
znaczeniu rolnictwa, w tym wielkoobszarowego, których integraln czci
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s mae miasta speniaj ce funkcje administracyjne, usugowe i zaopatrzeniowe dla ludnoci rolniczej;
x peryferyjne, odlege czy te oddalone obszary wiejskie – le ce na peryferiach odlegych od orodków miejskich, odznaczaj si bardzo nisk gstoci zaludnienia, starzej c si ludnoci zwi zan przede wszystkim z rolnictwem, bardzo niskimi dochodami ludnoci, dominacj gospodarstw rolnych o niewielkim obszarze i sile ekonomicznej, wysok stop bezrobocia
ukrytego i ubogim stanem infrastruktury. Bardzo czsto s to tzw. obszary
problemowe czy obszary o trudnych warunkach rozwoju, charakteryzuj ce
si jednoczenie wysokimi walorami rodowiska przyrodniczego.
Inny podzia obszarów wiejskich uwzgldnia oprócz struktury ich gospodarki oraz pooenia wzgldem miast, take cechy rodowiska przyrodniczego,
które nale do szczególnie istotnych endogenicznych czynników warunkuj cych wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym take pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Z jednej strony mog one bowiem tworzy
ograniczenia w tym zakresie (obszary prawnie chronione), ale z drugiej strony
mog by równie czynnikiem dynamizuj cym rozwój niektórych sektorów gospodarki wiejskiej (np. turystyka, rekreacja).
Zgodnie z tym podziaem mona wyodrbni [Czudec 2009, 2011]:
x obszary wiejskie podmiejskie;
x obszary wiejskie posiadaj ce szczególne walory przyrodnicze, a w zwi zku
z tym o duym potencjale turystycznym, czyli cenne przyrodniczo b d turystyczne;
x oraz pozostae, zwykle z dominacj
a wic rolnicze.

rolnictwa w strukturze gospodarki,

Z kolei ze wzgldu na zrónicowanie przestrzenne pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej mona wyodrbni cztery typy obszarów wiejskich (gmin),
[Adamowicz, Zaj c 2006], tj.:
x gminy zamknite dla dziaalnoci pozarolniczej  charakteryzuj ce si
niskim poziomem dochodów ludnoci, niekorzystn lokalizacj , dominacj
rolnictwa jako miejsca pracy, co przes dza o maym zainteresowaniu pozarolnicz dziaalnoci gospodarcz ze strony mieszkaców gminy, jak te
inwestorów zewntrznych, co w sytuacji pogarszania si warunków makroekonomicznych prowadzi do zmniejszania si liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych;
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x gminy otwarte dla przedsibiorczoci zewntrznej i zamknite dla rodzimej
pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej  pooone w s siedztwie miast, które staj si rynkiem zbytu dla towarów i usug oferowanych przez podmioty
gospodarcze dziaaj ce na terenie takich gmin, a ich atrakcyjna lokalizacja
przyci ga inwestorów zewntrznych, którzy tworz konkurencj dla miejscowych przedsibiorców, co hamuje powstawanie podmiotów gospodarczych tworzonych przez mieszkaców danej gminy;
x gminy otwarte dla przedsibiorczoci wewntrznej  mao atrakcyjne dla
inwestorów zewntrznych i charakteryzuj ce si podejmowaniem pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej przez ich mieszkaców poza obszarem rodzimej gminy;
x gminy otwarte dla wewntrznej i zewntrznej dziaalnoci pozarolniczej 
o wysokim stopniu atrakcyjnoci dla przedsibiorców miejscowych
i zewntrznych.
Zaprezentowane powyej moliwe podziay obszarów wiejskich pozwalaj
stwierdzi, e s one zrónicowane pod wzgldem endogenicznych uwarunkowa wielofunkcyjnego rozwoju.
Dystanse dziel ce obszary lepiej rozwinite pod wzgldem spoeczno-gospodarczym i rozwinite sabiej ulegaj powikszeniu, a polityka spójnoci
w wymiarze terytorialnym by moe agodzi t tendencj, jednak nie jest
w stanie jej przeama. Na dawne zrónicowanie przestrzenne oparte na kryteriach podziaów historycznych (granice rozbiorowe i powojenne przesunicia
granic) nakada si silna tendencja rónicuj ca obszary wiejskie wedug pooenia w stosunku do centrów miejskich. W rezultacie podziay historyczne trac na znaczeniu, wzrasta natomiast waga podziau na obszary podmiejskie,
porednie i peryferyjne.
Zasig terytorialny wiejskich obszarów podmiejskich jest zaleny od
wielkoci jednostki centralnej ukadu (miasta) oraz od poziomu rozwoju
komunikacji w rejonie. Gminy podmiejskie koncentruj migrantów ze wsi,
w wyniku czego charakteryzuj si korzystn struktur demograficzn i wysokim kapitaem spoecznym. Gminy o charakterze peryferyjnym czsto tworz zwarte obszary zlokalizowane wzdu granic regionalnych (w obecnym
i poprzednim podziale administracyjnym). Wykazuj one tendencje depopulacyjne gównie w wyniku procesów migracyjnych. Osabia to ich potencja
demograficzny, ale równie kapita spoeczny (migruj ludzie modzi, dobrze
wyksztaceni).
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Po danym kierunkiem rozwoju dla gmin podmiejskich jest korzystanie
z miejskiego rynku pracy zwi zane z codziennymi dojazdami. W przypadku
gmin pooonych w wikszej odlegoci od miast rozwój powinien uwzgldnia
zarówno moliwoci dojazdów do pracy w miecie (co wymaga poprawy sieci
komunikacyjnej), jak i tworzenia moliwoci pracy pozarolniczej na miejscu
(na wsi lub w lokalnych maych orodkach miejskich). W przypadku gmin
o cechach peryferyjnych niekorzystne jest dalsze zmniejszanie si ich zaludnienia, z tego powodu powinny by preferowane rozwi zania nie prowadz ce
do migracji staych, a wic tzw. rozwój wielofunkcyjny.
Wobec powyszego w rozwaaniach nad kierunkami rozwoju obszarów
wiejskich wymienia si najczciej: migracje stae, wahadowe i rozwój wielofunkcyjny. Kada z tych koncepcji ma specyficzne koszty i przynosi okrelone
korzyci. Nie naley jednak traktowa ich jako rozwi za konkurencyjnych,
wykluczaj cych si, ale rozwaa waciwe ich proporcje w zalenoci od specyficznych cech danego obszaru wiejskiego [Rosner 2011].
5. Koncepcja bada25
Celem bada jest identyfikacja i ocena czynników sprzyjaj cych oraz ograniczaj cych podejmowanie i prowadzenie pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej przez rolników w kontekcie wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w regionie o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, przy
uwzgldnieniu lokalizacji w przestrzeni oraz cech rodowiska lokalnego (gminy), w którym funkcjonuj gospodarstwa rolne z dziaalnoci pozarolnicz .
Projektowane badania maj charakter teoretyczny i praktyczny (aplikacyjny),
st d te powinny równie umoliwi realizacj celów praktycznych bada.
Cele te sprowadzaj si do:
x wskazania rolnikom i rodzinom rolniczym z regionów o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, z jednej strony moliwoci poprawy ich sytuacji materialnej, a z drugiej strony szansy peniejszego wykorzystania posiadanych
zasobów czynników wytwórczych (w tym zwaszcza siy roboczej), w wyniku podjcia i prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej w maych
obszarowo i niskotowarowych (sabo powi zanych z rynkiem) gospodarstwach rolnych;
x wskazania instrumentów dla polityki regionalnej odnosz cej si do wsi i rolnictwa, które powinny dynamizowa i odpowiednio ukierunkowywa rozwój
25

Projekt badawczy nr N N114 191240, finansowany ze rodków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.
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pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej rolników w regionie rozdrobnionego
rolnictwa, w tym równie takich, które bd uwzgldnia lokalizacj w przestrzeni oraz cechy rodowiska lokalnego.
Podjcie tego rodzaju bada jest uzasadnione z uwagi na to, i:
x pozarolnicza dziaalno gospodarcza, w tym take dziaalno rolników,
jest wana dla obszarów wiejskich z punktu widzenia moliwoci ich dalszego rozwoju spoeczno-gospodarczego, bowiem zarówno poziom, jak
i dynamika tego rozwoju w coraz mniejszym stopniu s wyznaczane przez
rolnictwo, a coraz bardziej przez dziaalno pozarolnicz ;
x po wst pieniu Polski do Unii Europejskiej zmianie ulegy warunki rozwoju
pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej na obszarach wiejskich, w tym take dziaalnoci rolników, a jej spoeczno-gospodarcze znaczenie jest coraz
bardziej dostrzegane w polityce wobec wsi i rolnictwa, zarówno na szczeblu
krajowym, jak i Unii Europejskiej;
x w regionach rozdrobnionego rolnictwa naturalnym zjawiskiem jest poszukiwanie dodatkowych dochodów przez ludno rolnicz , a tak moliwo
stwarza pozarolnicza dziaalno gospodarcza, prowadzona zarówno w ramach wielofunkcyjnoci rolnictwa, jak i obszarów wiejskich;
x nowym podejciem jest badanie omawianych zagadnie w zalenoci od
lokalizacji w przestrzeni oraz cech rodowiska lokalnego (gminy), w jakim
funkcjonuj gospodarstwa rolne z dziaalnoci pozarolnicz .
Podmiotem bada s rolnicy – waciciele indywidualnych gospodarstw
rolnych uczestnicz cych w Polskim FADN, którzy prowadz dodatkowo pozarolnicz dziaalno gospodarcz .
Przedmiotem bada jest pozarolnicza dziaalno gospodarcza prowadzona
przez rolników oraz moliwoci i bariery jej rozwoju w kontekcie wielofunkcyjnoci rolnictwa i obszarów wiejskich, przy uwzgldnieniu lokalizacji w przestrzeni oraz cech rodowiska lokalnego (gminy), w jakim funkcjonuj gospodarstwa rolne z dziaalnoci pozarolnicz .
Zasadniczy zakres czasowy bada obejmuje lata 2004-2009. Dodatkowo
dla zilustrowania niektórych tendencji o charakterze ogólnym i przeprowadzenia
analizy dynamiki badanych procesów wykorzystane zostan dane dotycz ce
szerszego przedziau czasowego, w tym przede wszystkim z GUS w Warszawie
oraz z WUS w Kielcach, Krakowie i Rzeszowie.
Zakres przestrzenny bada obejmuje region poudniowo-wschodniej Polski, tj. trzy województwa: witokrzyskie, maopolskie i podkarpackie. Woje109

wództwa te wraz z województwem l skim tworz region rolniczy FADN pod
nazw Maopolska i Pogórze. Obszar bada wytypowano na podstawie podziau
Polski na regiony rolnicze za W. Michn [1998]. Obejmuje on megaregion I,
subregion b, tj. region przeludnionej wsi i rozdrobnionej struktury agrarnej
rolnictwa. Taki zakres przestrzenny podyktowany jest chci ujcia badanej
problematyki w obszarze rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw,
gdzie szczególnie konieczny i po dany jest wielofunkcyjny rozwój wsi i rolnictwa, w tym take pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej rolników.
Region objty badaniami odznacza si dominacj rolnictwa indywidualnego  rodzinnego. Gospodarstwa indywidualne s jednak przewanie bardzo mae obszarowo i wystpuje w nich nadwyka zasobów siy roboczej. Czsto s te
niedoinwestowane. Wszystko to sprawia, e w rolnictwie indywidualnym tego
regionu niska jest wydajno ziemi i kapitau, a zwaszcza pracy. Wystpuje tu
zwykle maa skala produkcji (ograniczana przez obszar UR w gospodarstwie)
oraz niska jej towarowo (produkcja wytwarzana jest gównie na samozaopatrzenie). Niski jest równie dochód rolniczy [Czudec, Kata, Mi, Zaj c 2008].
W zwi zku z powyszym ludno rolnicza tego regionu zwykle poszukuje
dodatkowych róde dochodów i utrzymania. Jednak z uwagi na du trudno
znalezienia pracy zawodowej poza rolnictwem poszukuje ona moliwoci wykorzystania posiadanych zasobów w alternatywny sposób (agroturystyka, usugi
sprztem rolniczym, sprzeda bezporednia, wytwarzanie produktów regionalnych czy lokalnych, ochrona rodowiska przyrodniczego i ksztatowanie krajobrazu, odnawialne róda energii, pozarolnicza dziaalno gospodarcza,
np. handel, rzemioso itd.). To z kolei powinno sprzyja wielofunkcyjnemu
rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich w tym regionie.
Zbieraj c materia empiryczny niezbdny do realizacji projektu badawczego wykorzystano nastpuj ce metody:
a) metod wywiadu z kwestionariuszem (wywiad zosta przeprowadzony
w 2011 roku ze wszystkimi rolnikami, wacicielami indywidualnych gospodarstw rolnych uczestnicz cych w Polskim FADN, którzy prowadz dodatkowo pozarolnicz dziaalno gospodarcz , z terenu trzech województw,
tj.: witokrzyskiego, maopolskiego i podkarpackiego);
b) metod statystyki gospodarczej (sprawozdania statystyczne samorz dów województw, powiatów i gmin, IERiG -PIB, ODR, ARiMR i innych instytucji);
c) metod statystyki powszechnej (opracowania statystyczne GUS w Warszawie oraz WUS w Kielcach, Krakowie i Rzeszowie).
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Podstawowy materia empiryczny projektu badawczego stanowi zatem dane pierwotne, uzyskane w drodze wywiadu z kwestionariuszem przeprowadzonego z rolnikami-przedsibiorcami, a take dane wtórne, uzyskane z IERiG -PIB
w Warszawie (dotycz ce gospodarstw rolnych uczestnicz cych w Polskim
FADN) oraz z GUS w Warszawie i WUS w Kielcach, Krakowie i Rzeszowie.
Z uwagi na realizacj celu bada, badane gospodarstwa rolne z dziaalnoci pozarolnicz zostan podzielone w zalenoci od lokalizacji w przestrzeni
oraz cech rodowiska lokalnego (gminy), w jakim funkcjonuj , na cztery grupy,
reprezentuj ce cztery odmienne typy obszarów wiejskich, tj. podmiejskie, cenne
przyrodniczo, pozostae I – s siaduj ce z mniejszymi miastami oraz pozostae
II – oddalone od miast (tabela 1).
Tabela 1. Podzia obszarów wiejskich objtych badaniami
Obszary wiejskie
(gminy)

Kryterium
podziau

Charakterystyka

Podmiejskie

Lokalizacja wzgldem miast

S siaduj ce z miastami o liczbie
ludnoci 35 tys. i wicej

Cenne
przyrodniczo

Cechy rodowiska
przyrodniczego

Obszary prawnie chronione stanowi 80%
i wicej w powierzchni ogólnej

Pozostae I

Lokalizacja wzgldem miast

S siaduj ce z miastami o liczbie
ludnoci 10-20 tys.

Pozostae II

Lokalizacja wzgldem miast

Oddalone od miast

ródo: opracowanie wasne.

Taki podzia uwzgldnia stosowane w literaturze przedmiotu kryteria
wyodrbniania rónych typów obszarów wiejskich. Zostanie on wykorzystany
w badaniach po to, aby rozpozna uwarunkowania, mechanizmy i tendencje
rozwoju pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej rolników w rónych, zasadniczo odmiennych typach obszarów wiejskich.
W zwi zku z tym projektowane badania posu midzy innymi do weryfikacji hipotezy badawczej zakadaj cej, e: lokalizacja w przestrzeni oraz cechy
rodowiska lokalnego (gminy) determinuj moliwoci i bariery wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym take pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej rolników.
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6. Podsumowanie
Wan form wielofunkcyjnego rolnictwa i obszarów wiejskich jest pozarolnicza dziaalno gospodarcza prowadzona przez rolników i czonków ich
rodzin. Wielofunkcyjny rozwój, w tym take rozwój pozarolniczej dziaalnoci
gospodarczej rolników jest szczególnie wany w regionach z dominacj rozdrobnionego rolnictwa, które jako ogniwo w strukturze agrobiznesu nie ma wikszych
szans, poniewa jest zbyt sabe ekonomicznie i wykazuje ma skonno do
zmian. W tym miejscu powstaje jednak pytanie, czy koncepcje wielofunkcyjnoci
rolnictwa i obszarów wiejskich mog by realizowane w takich regionach?
Z pewnoci ich rozwój jest procesem po danym i bardzo potrzebnym, jednak
trudnym do zrealizowania w praktyce, przede wszystkim z uwagi na wystpuj ce w tym zakresie bariery spoeczno-ekonomiczne. W zwi zku z tym konieczne
s aktywne dziaania su ce wsparciu tych koncepcji, podejmowane w ramach
polityki regionalnej odnosz cej si do wsi i rolnictwa.
Wyniki projektowanych bada, posiadaj cych charakter teoretyczny i praktyczny (aplikacyjny), powinny umoliwi udzielenie odpowiedzi na postawione
wyej pytanie, a take przyczyni si do pogbienia wiedzy w zakresie podjtej
problematyki badawczej oraz pozwoli na wypracowanie wniosków istotnych
dla praktyki gospodarczej. Ponadto powinny take pokaza, czy i w jaki sposób
lokalizacja w przestrzeni oraz cechy rodowiska lokalnego (gminy), w jakim
funkcjonuj gospodarstwa rolne z dziaalnoci pozarolnicz , wpywaj na analizowane zjawiska i procesy.
Literatura
1.

Adamowicz M., Rola polityki agrarnej w zrównowaonym rozwoju obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, t. II, z. 1, WarszawaŦPoznaŦ
ŦZamo 2000.

2.

Adamowicz M., Zaj c J., Przedsibiorczo pozarolnicza jako podstawa
typologii gmin wiejskich (na przykadzie wybranych gmin województwa
mazowieckiego), Acta Agraria et Silvestria, vol. XL VI/1, 2006.

3.

Agricultural Adjustment and Diversification: Implications for the Rural
Economy, OECD, Paris 1996.

4.

Borys T. (red.), Wskaniki ekorozwoju, Wyd. Ekonomia i rodowisko, Biaystok 1999.

5.

Czarnecki A., Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 2009.

112

6.

Czudec A., Kata R., Mi T., Zaj c D., Rola lokalnych instytucji w przeksztaceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wyd.
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.

7.

Czudec A., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.

8.

Czudec A., Endogeniczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich
(Przykad Podkarpacia) [w:] Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich?
Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, W. Kamiska, K. Heffner (red.),
Studia KPZK PAN, t. CXXXVIII, Warszawa 2011.

9.

Duczkowska-Maysz K., Strategia wielofunkcyjnego rozwoju wsi, Wie
i Rolnictwo, nr 2, Warszawa 1996.

10. Duczkowska-Maysz K., Nowe funkcje obszarów wiejskich – usugi publiczne [w:] Wokó trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów
wiejskich, gospodarki ywno ciowej i rolnictwa, K. Duczkowska-Maysz,
A. Szymaska (red.), AGH, Warszawa 2009.
11. Duczkowska-Piasecka M., Mae i rednie przedsibiorstwa na terenach
wiejskich [w:] Ekonomiczne i spoeczne uwarunkowania i moliwo ci wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, SGGW, Warszawa 1997.
12. Goodman D., Rural Europe Redux? Reflections on Alternative Agro-Food
Neworks and Paradigm Change, Sociologia Ruralis, nr 44 (1), 2004.
13. Grzelak A., Rolnictwo wobec wybranych wyzwa ekonomicznych, Zeszyty
Naukowe SGGW, Ekonomika i organizacja gospodarki ywnociowej,
nr 85, Warszawa 2010.
14. Heffner K., Wielofunkcyjno obszarów wiejskich w Polsce – rzeczywisto
czy mit? Ewolucja zagospodarowania przestrzeni wiejskiej [w:] Obszary
wiejskie. Wielofunkcyjno . Migracje. Nowe wizje rozwoju, W. Kamiska,
K. Heffner (red.), Studia KPZK PAN, t. CXXXIII, Warszawa 2011.
15. Hopfer A., Funkcje obszarów wiejskich z perspektywy ekorozwoju, Ekorozwój obszarów wiejskich, Zeszyty Problemowe Postpów Nauk Rolniczych,
nr 401, Warszawa 1992.
16. Hybel J., Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju maych i rednich
przedsibiorstw [w:] Rola maych i rednich przedsibiorstw w rozwoju
obszarów wiejskich, Wyd. Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2000.

113

17. Kamiski R., Rola lokalnych organizacji pozarzdowych w rozwoju przedsibiorczo ci wiejskiej [w:] Rozwój przedsibiorczo ci wiejskiej w warunkach integracji z Uni Europejsk, IRWiR PAN, AR w Szczecinie,
Warszawa 2000.
18. Klepacki B., Zrównowaony rozwój terenów wiejskich – wybrane aspekty
teoretyczne, Roczniki Naukowe SERiA, t. II, z. 1, WarszawaPozna
Zamo 2000.
19. Kodziski M., Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa 1997.
20. Kodziski M., Rozwój przedsibiorczo ci wiejskiej [w:] Aktywizacja
spoeczno-gospodarcza gmin wiejskich i maych miast, IRWiR PAN,
Warszawa 2006.
21. Koodziejczyk D., Pozarolnicza dziaalno gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6,
Warszawa 1998.
22. Makarski S., Subregionalne uwarunkowania przedsibiorczo ci w województwie podkarpackim [w:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, A. Czudec (red.), t. 2, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003.
23. Mardsen T., Murdoch J., Morgan K., Sustainable agriculture, food supply
chains and regional development, International Planning Studies, nr 4, 1999.
24. Maurel M.-C., Jak rol ma odgrywa rolnictwo w spoeczestwie europejskim?, Wie i Rolnictwo, nr 1 (126), Warszawa 2005.
25. Michna W., Zrónicowanie regionalne wsi i rolnictwa a poziom subsydiowania kredytów, IERiG , Warszawa 1998.
26. Michna W., Zrónicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujciu przestrzennym, IERiG -PIB, Raport PW nr 9, Warszawa 2005.
27. Niemczyk J., Niemczyk J., Europejski model rolnictwa a tendencje globalizacyjne w sektorze rolno-ywno ciowym, Wie i Rolnictwo, nr 3 (112),
Warszawa 2001.
28. Paszkowski S., Naglak B., Konkurencyjno midzynarodowa maych
przedsibiorstw rodkiem rozwoju obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe
SERiA, t. X, z. 4, WarszawaŦPoznaŦLublin 2008.

114

29. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w pastwach
czonkowskich, PWN, Warszawa 2006.
30. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
31. Rizov M., Rural Development Perspectives in Enlarging Europe: The Implications of CAP Reforms and Agricultural Transition in Accession Countries, European Planning Studies, vol. 14, No. 2, 2006.
32. Rosner A., Samorzdy lokalne i ich wpyw na redni i drobn przedsibiorczo lokaln, Wie i Rolnictwo, nr 1, Warszawa 2000.
33. Rosner A., Zrónicowanie przestrzenne obszarów wiejskich a podane
kierunki ich rozwoju [w:] Obszary wiejskie. Wielofunkcyjno . Migracje.
Nowe wizje rozwoju, W. Kamiska, K. Heffner (red.), Studia KPZK PAN,
t. CXXXIII, Warszawa 2011.
34. Sawicka J., Zaoenie i prowadzenie maego przedsibiorstwa, SGGW,
Warszawa 2000.
35. Van Huylenbroeck G., Vandermeulen V., Mettepenningen E., Verspecht A.,
Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and
Institutions, Living Reviews in Landscape Research, No. 3, 2007.
36. Wilkin J., Pozarolnicze funkcje obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe
SERiA, t. I, z. 3, Rzeszów 1999.
37. Wilkin J., Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych [w:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Spoeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa 2007.
38. Wilkin J., Wielofunkcyjno rolnictwa i obszarów wiejskich [w:] Wyzwania
przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020,
M. Kodziski (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2008.
39. Wilkin J., Wielofunkcyjno rolnictwa – nowe ujcie roli rolnictwa w gospodarce i spoeczestwie [w:] Wielofunkcyjno
rolnictwa. Kierunki
bada, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, J. Wilkin (red.),
IRWiR PAN, Warszawa 2010.
40. Zarbski M., Bariery i moliwo ci wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich (na przykadzie regionu koniskiego), Wydawnictwo UMK
w Toruniu, Toru 2002.

115

41. Zegar J.St., Ekonomika rolnictwa versus ekonomia agrarna [w:] Wie
i rolnictwo w procesie zmian. Rolnictwo w nowym otoczeniu rynkowym
i instytucjonalnym, S. Sokoowska, A. Bisaga (red.), Wyd. Uniwersytetu
Opolskiego, Opole 2010.
42. Zegar J.St., Konkurencyjno rolnictwa zrównowaonego. Zarys problematyki badawczej [w:] Z bada nad rolnictwem spoecznie zrównowaonym. J.S. Zegar (red.), IERiG -PIB, Raport PW nr 3, Warszawa 2011.
43. Zitara W., Zrównowaony rozwój obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe
SERiA, t. II, z. 1, WarszawaŦPoznaŦZamo 2000.
44. Zwoliska-Ligaj M., Funkcje przedsibiorstw w rodowisku lokalnym na
przykadzie wybranych gmin wiejskich województwa lubelskiego [w:]
Spoeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi, M. B d, D. Klepacka-Koodziejska (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2007.

Adres do korespondencji:
Dr in. Dariusz Zaj c
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
e-mail: dzajac@univ.rzeszow.pl

EGZEMPLARZ BEZPATNY
Nakad: 00 egz.
Druk i oprawa: EXPOL Wocawek

