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WstĊp
WspóáczeĞnie coraz wiĊkszego znaczenia nabierają pozamaterialne czynniki rozwoju gospodarczego. Te tendencje zaznaczają siĊ równieĪ w rolnictwie,
gdzie wraz rozwojem technologicznym ulegają zmianie proporcje pomiĊdzy angaĪowanymi czynnikami produkcji, takimi jak ziemia, kapitaá, praca. JednoczeĞnie wrasta znaczenie sposobu zarządzania, informacji, wiedzy i kreatywnoĞci
w sposobie wytwórczym1. Oznacza to, Īe czynnikiem decydującym w coraz
wiĊkszym zakresie o efektywnym wykorzystywaniu zasobów wytwórczych
i sukcesie w prowadzonej dziaáalnoĞci stają siĊ ludzie. Ich wiedza, pomysáowoĞü, umiejĊtnoĞci zdobywania i przetwarzania informacji oraz poszukiwanie
nowych, skuteczniejszych rozwiązaĔ determinują dynamikĊ rozwoju2. Z tego
wzglĊdu wspóáczeĞnie jednym z najbardziej cenionych wáaĞciwoĞci osobniczych
to zaradnoĞü, kompetencje umiejĊtnoĞci oraz te, które wymagają ciągáego doszkalania3, aby uzyskaü sukces w prowadzonej dziaáalnoĞci gospodarczej.
Kompetencje – to wiedza, umiejĊtnoĞci, cechy osobowoĞciowe, doĞwiadczenie oraz postawy i zachowania pracowników nakierowane na sprawne i efektywne wykonywanie zadaĔ w ciągle zmieniających siĊ warunkach. I chociaĪ
pojĊcie kompetencji nie jest jednoznacznie zdefiniowane, a zmierzenie jej poziomu jest bardzo trudne, to powszechnie uznaje siĊ, Īe szczególną rolĊ na
wszystkich poziomach zarządzania odgrywają kompetencje menedĪerów.
Przewaga konkurencyjna gospodarstwa rolnego zaleĪy w coraz wiĊkszym
zakresie od wiedzy, jaką dysponują rolnicy, gdyĪ nowoczesny sektor rolny jest
w coraz wiĊkszym stopniu oparty na kapitale i na informacji, niĪ na pozostaáych
czynnikach produkcji4. Nowoczesne technologie wytwarzania są z istoty swej
pracooszczĊdne, zatem siáa ekonomiczna gospodarstw jest w coraz wiĊkszym
stopniu jest uwarunkowana poziomem kwalifikacji oraz zdolnoĞci do absorbowania nowych umiejĊtnoĞci przez producentów rolnych5. Natomiast od poziomu
edukacji czáonków rodzin rolniczych zaleĪy moĪliwoĞü zwiĊkszenia ich pozarolniczej aktywnoĞci zawodowej, gdyĪ wraz z wzrostem kwalifikacji roĞnie
szansa zatrudnienia poza gospodarstwem. Tym samym pojawia siĊ wiĊcej moĪ1

B. Klepacki, Znaczenie wiedzy i wyksztaácenia w rozwoju rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiczne, nr 2/2005, s. 45-57.
2
A. Kowalski, Czynniki produkcji w agrobiznesie, [w:] Encyklopedia Agrobiznesu, red.
A. WoĞ, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, s. 108-114.
3
M. Radziukiewicz: AktywnoĞü zawodowa ludzi máodych, WiadomoĞci Statystyczne, 9/2013,
s. 26-44.
4
W. Coleman, W. Grant, T. Josling, Agriculture in New Global Economy, Wyd. Edward Elgar, Cheltencham-Northampton, 2004, s. 51.
5
Employment Dynamics in Rural Europe, red. I.J. Terluin i J.H. Post, CABI Publishing,
2000, s. 20.
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liwoĞci redukcji zatrudnienia w dziaáalnoĞci rolniczej, jak równieĪ liczby osób
zbĊdnych w gospodarstwie. Z tego wzglĊdu jakoĞü zasobów pracy jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Unii Europejskiej (UE)6, która swoją politykĊ wobec rolnictwa ĞciĞle wiąĪe z poziomem rozwoju spoáecznego ludnoĞci
z nim związanej.
Gospodarka wolnorynkowa i koniecznoĞü sprostania narastającej konkurencji wymusza restrukturyzacjĊ oraz modernizacjĊ podmiotów polskiego sektora rolnego. Przy czym tempo przeobraĪeĔ gospodarczych w rolnictwie stanowi
wypadkową oddziaáywania wielu czynników, wĞród których waĪkie są miĊdzy
innymi wáaĞciwoĞci struktur spoáeczno-demograficznych. Zjawiska demograficzne (w tym przede wszystkim przyrost naturalny) są czynnikami autonomicznymi, ale cechy populacji (wiek, páeü, poziom wyksztaácenia) w okreĞlonych
warunkach mogą stymulowaü lub hamowaü procesy prorozwojowych przeobraĪeĔ w strukturach rolniczych. WspóázaleĪnoĞü w ksztaátowaniu procesów ekonomicznych i spoáecznych ma cechy sprzĊĪeĔ zwrotnych, co oddziaáuje na tempo proefektywnoĞciowych przeobraĪeĔ w strukturach rolniczych.
O ksztaátowaniu wielkoĞci i struktury potencjaáu produkcyjnego oraz poziomie jego wykorzystania decydują osoby pracujące w gospodarstwie,
a zwáaszcza kierownicy gospodarstw7, albowiem to oni podejmują strategiczne
decyzje dla prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej. Z tego wzglĊdu to ich postawy
zaangaĪowania i umiejĊtnoĞci w znacznym stopniu decydują o ekonomicznej
kondycji uĪytkowanych podmiotów8. Tym samym jednymi z waĪkich czynników
warunkujących tempo przeobraĪeĔ strukturalnych w rolnictwie, a przede wszystkim postĊp w dziaáalnoĞci rolniczej gospodarstw są kwalifikacje i umiejĊtnoĞci
osób pracujących w gospodarstwie rolnym, a zwáaszcza zarządzających nimi.
W tym kontekĞcie waĪnym zagadnieniem związanym z rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa w ostatnich latach, a zarazem gáównym przedmiotem
badaĔ prowadzonych w ramach zadania „Kapitaá ludzki w procesach przemian
strukturalnych wsi i rolnictwa” (temat PW IERiGĩ-PIB 2011-2014 – „Zmiany
w strukturze spoáeczno-ekonomicznej wsi jako czynnik konkurencyjnoĞci obszarów wiejskich”) jest analiza cech spoáeczno-ekonomicznych kierowników
gospodarstw rolnych.
Prezentowana praca skáada siĊ z piĊciu gáównych czĊĞci i zawiera wyniki
wieloaspektowej analizy cech spoáeczno-demograficznych rolników, do której
6

Zob. The Cap and the Regions, The Territorial Impact of the Common Agricultural Policy,
pod red. M. Shucksmith, K.J. Thomson, D. Roberts, CABI Publishing, 2005, s. 121.
7
W tekĞcie pracy stosuje siĊ zamiennie okreĞlenia: kierownik, gospodarujący, zarządzający,
rolnik.
8
W tekĞcie pracy stosuje siĊ zamiennie okreĞlenia: gospodarstwo rolne, podmiot, jednostka.
8

wykorzystano szerokie spektrum dostĊpnych danych empirycznych, zarówno ze
statystyki powszechnej, jak i badaĔ wáasnych. W pierwszej czĊĞci (Rozdziaá 1)
przedstawiono wáaĞciwoĞci osób kierujących dziaáalnoĞcią rolniczą w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, jak równieĪ odrĊbnoĞci w tym zakresie pomiĊdzy polskimi a unijnymi rolnikami. Druga czĊĞü (Rozdziaá 2) jest w pewnym
sensie kontynuacją poprzedniego, przy czym skoncentrowano siĊ w nim na kobietach kierujących gospodarstwem rolnym. Kolejna, trzecia czĊĞü zawiera charakterystykĊ procesu zmian w cechach demograficznych i poziomie skolaryzacji
(Rozdziaá 3) oraz aktywnoĞci zawodowej (Rozdziaá 4) kierujących indywidualnymi gospodarstwami rolnymi w Polsce w warunkach nasilającej siĊ konkurencji. Przy czym obok przebiegu analizowanych zagadnieĔ w skali caáego kraju,
uwzglĊdniono równieĪ róĪnice makroregionalne oraz uwarunkowania gospodarcze mające wpáyw na zmiany demograficzne, spoáeczne i ekonomiczne w gronie
polskich rolników. W ostatniej czĊĞci (Rozdziaá 5) szczegóáowo omówiono system zarządzania produkcją rolniczą na Ukrainie, z punktu widzenia cech spoáeczno-ekonomicznych kadry kierowniczej sektora rolnego.
Okres objĊty badaniem i podstawowy materiaá empiryczny wykorzystany
do wnioskowania byá zróĪnicowany. AnalizĊ cech spoáeczno-demograficznych
kierowników gospodarstw rolnych w paĔstwach UE (Rozdziaá 1 i Rozdziaá 2),
sporządzono dla roku 2010. W tej czĊĞci opracowania Ĩródáem informacji byáy
przede wszystkim dane zgromadzone przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat). Rozdziaá 3 i Rozdziaá 4 opracowano gáównie w oparciu o wyniki badaĔ
terenowych z roku 2011 i lat wczeĞniejszych, które uzupeániono o dane statystyki powszechnej (w tym dane Powszechnych Spisów Rolnych przeprowadzonych
w latach 2002 i 2010). Autorzy Rozdziaáu 5 wykorzystali gáównie dane PaĔstwowej SáuĪby Statystyki Ukrainy z lat 2009-2012.
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Rozdziaá 1
Cechy spoáeczno-demograficzne kierowników gospodarstw rolnych
w paĔstwach Unii Europejskiej
1.1. Wprowadzenie
Rolnictwo w paĔstwach UE jest zróĪnicowane. Odmienne są nie tylko
warunki prowadzenia produkcji, takie jak klimat, uksztaátowanie powierzchni
czy stosunki glebowe, ale takĪe znaczenie tego sektora dla poszczególnych gospodarek narodowych. NiezaleĪnie od niewielkiej roli ekonomicznej rolnictwa
w krajach Unii, czego odzwierciedleniem jest chociaĪby jego niski udziaá
w wartoĞci dodanej brutto czy zatrudnieniu9, sektor ten speánia szereg istotnych
funkcji gospodarczych, spoáecznych, Ğrodowiskowych i kulturowych10. Dáugoterminowe tendencje demograficzne, a takĪe zawirowania na globalnych rynkach na powrót uczyniáy waĪką problematykĊ bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego11. W wielu regionach dziaáalnoĞü rolnicza stanowi ponadto gáówne Ĩródáo
utrzymania i miejsc pracy ludnoĞci12. RoĞnie równieĪ znaczenie rolnictwa
w produkcji surowca na cele energetyczne. Degradacja przyrody, wyczerpywanie siĊ zasobów naturalnych oraz niekorzystne zmiany klimatyczne sprawiáy, iĪ
w rachunku ekonomicznym produkcji rolnej coraz bardziej zaczyna dostrzegaü
siĊ efekty zewnĊtrzne13.
Wszystkie te okolicznoĞci sprawiają, iĪ przed producentami rolnymi rosną
wyzwania róĪnego typu. Przetwórcy i konsumenci zgáaszają popyt na tani pro9

W latach 2004-2011 w UE-27 zatrudnienie w pierwszym sektorze systematycznie malaáo
(z 6,3 do 5,3%), a udziaá w globalnej wartoĞci dodanej brutto oscylowaá wokóá 1,7%, Rural
development in the EU. Statistical and economic information, Report 2012, European Commission, Brussels 2012, s. 93-97.
10
Van Huylenbroeck G., Vandermeulen V., Mettepenningen E., Verspecht A., Multifunctionality of agriculture: a review of definitions, evidence and instruments, Living Reviews in
Landscape Research, No 1, Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research, Muncheberg
2007, http://www.livingreviews.org/lrlr-2007-3, s. 16-20.
11
Sustainable food consumption and production in a resource-constrained world, European
Commission – Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), The 3rd SCAR Foresight Exercise 2011, s. 126.
12
OECD, The new rural paradigm: policies and governances, OECD Rural Policy Reviews,
Paris 2006, s. 42.
13
Dotyczą one gáównie Ğrodowiska przyrodniczego, ale takĪe Ğrodowiska spoáeczno-kulturalnego, gospodarczego i jakoĞci ĪywnoĞci; por. Zegar J.St., Polityka rolna wobec konkurencyjnoĞci ekonomicznej i spoáecznej, [w:] KonkurencyjnoĞü gospodarki ĪywnoĞciowej
w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, red. nauk. Kowalski A., Wigier M., Dudek
M., Raport Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 60, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2012, s. 30.
10

dukt o wysokiej jakoĞci. SpoáeczeĔstwo jako caáoĞü oczekuje od rolników
Ğwiadczenia usáug publicznych związanych z zachowaniem krajobrazu, dbaniem
o zasoby naturalne i Ğrodowisko czy utrzymaniem ĪywotnoĞci obszarów wiejskich14. Dlatego konieczne jest podejmowanie przez zarządzających gospodarstwami rolnymi odpowiednich dziaáaĔ dostosowawczych, które powinny oprócz
aspektu rynkowego i spoáecznego uwzglĊdniaü jednoczeĞnie uwarunkowania
Ğrodowiskowe.
W tym kontekĞcie zdobycie bądĨ utrzymanie przez producenta rolnego
odpowiedniej pozycji na rynku sprowadza siĊ zazwyczaj do dwóch elementów:
kosztu wytworzenia oraz jakoĞci produkcji15. Niski koszt zaleĪy od poprawy
efektywnoĞci produkcji, osiąganej dziĊki zwiĊkszeniu potencjaáu produkcyjnego
(postĊp techniczny, technologiczny i biologiczny) i zmianĊ relacji czynników
wytwórczych w gospodarstwie rolnym. Wysoka jakoĞü produktu zaleĪy z kolei
od podejmowania okreĞlonych dziaáaĔ dotyczących sposobów wytwarzania
i ksztaátowania dla nich odpowiednich warunków. Problematyczną kwestią jest
moĪliwoĞü jednoczesnego pogodzenia niskiego kosztu wytworzenia produktu
rolnego z jego wysoką jakoĞcią. OsiągniĊcie takiego stanu polepszaáoby sytuacjĊ
gospodarstwa rolnego w odniesieniu do konkurujących z nim podmiotów. Tania
i dobra jakoĞciowo oferta produktowa byáaby atrakcyjna dla wielu odbiorców.
Jedną z istotnych przesáanek obniĪenia kosztu produkcji lub/i poprawy jej jakoĞci są wáaĞciwoĞci zaangaĪowanego czynnika pracy, a w przypadku indywidualnej dziaáalnoĞci rolniczej, charakterystyki i postawy osoby zarządzającej wytwarzaniem, czyli kierownika gospodarstwa rolnego.
Kierownik gospodarstwa, który zgodnie z ujĊciem mikroekonomicznym,
dąĪy do maksymalizacji swojej funkcji uĪytecznoĞci, czyli osiągniĊcia satysfakcjonującego poziomu dochodów, podejmuje okreĞlone rozstrzygniĊcia odnoĞnie
rodzaju i wielkoĞci produkcji oraz alokacji zasobów i nakáadów16. ZasadnoĞü
podjĊtych wyborów, skutkujących danym rezultatem ekonomicznym, uzaleĪnia
siĊ od wielu czynników. Znaczenie mają w tym przypadku takĪe róĪne charakterystyki osoby zarządzającej, takie jak wiek, poziom formalnych kwalifikacji,

14

Wedáug badaĔ Eurobarometru z lat 2006, 2007 i 2009 w opinii spoáeczeĔstw europejskich
dwoma najwaĪniejszymi zadaniami rolników byáo dostarczanie zdrowej i bezpiecznej ĪywnoĞci oraz ochrona Ğrodowiska; TNS Opinion and Social, Europeans, Agriculture and Common
Agricultural Policy, Special Eurobarometer, Brussels 2009, s. 65.
15
Nosecka B., Pawlak K., Poczta W., Wybrane aspekty konkurencyjnoĞci rolnictwa, Raport
Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 7, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2011, s. 23.
16
Kowalski A., Rembisz W., Model zachowaĔ gospodarstwa rolnego w warunkach endogenicznych i egzogenicznych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1 (294), IERiGĩ-PIB, Warszawa 2003, s. 6.
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podjĊte dziaáania w zakresie doskonalenia zawodowego, jak równieĪ aktywnoĞü
w poszukiwaniu informacji o duĪym znaczeniu dla procesu gospodarowania.
Istotną rolĊ ekonomiczną wieku rolnika uznaje siĊ zazwyczaj z dwóch powodów. Po pierwsze, sądzi siĊ, iĪ czynnik ten oddziaáuje na proces zarządzania
i poziom dochodów17. Starsi rolnicy czĊsto ograniczają swoje zaangaĪowanie zawodowe, dąĪąc do zabezpieczenia swojej sytuacji materialnej, co znajduje odzwierciedlenie w pogarszaniu kondycji ekonomicznej prowadzonych przez nich
gospodarstw rolnych18. Po drugie, wyraĪane są obawy, iĪ w związku ze starzeniem siĊ rolników, duĪa czeĞü gospodarstw zagroĪonych jest likwidacją, co moĪe
wywoáaü niekorzystne skutki dla konkurencyjnoĞci sektora rolnego w UE19.
Dla jakoĞci procesu zarządzania niezmiennie istotnym elementem jest poziom wyksztaácenia, a zwáaszcza formalnego przygotowania kierunkowego.
Dodatkowo ze wzglĊdu na dynamiczne zmiany w rolnictwie i w jego otoczeniu,
niezbĊdne wydaje siĊ równieĪ poszerzanie posiadanych umiejĊtnoĞci
i informacji. Za jeden z najwaĪniejszych sposobów zwiĊkszania kwalifikacji
uwaĪa siĊ uczestnictwo w róĪnych formach ksztaácenia ustawicznego (szkoleniach, warsztatach). Poza tym na funkcjonowanie organizacji gospodarczych
pozytywnie wpáywa korzystanie z profesjonalnych porad, m.in. w formie oferty
rolniczych instytucji doradczych. MoĪe ono dodatkowo Ğwiadczyü o aktywnej
orientacji osoby zarządzającej wobec prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej.
W dalszej czĊĞci opracowania oceniono kierowników gospodarstw rolnych z paĔstw czáonkowskich UE pod wzglĊdem nastĊpujących cech: wieku,
poziomu formalnego wyksztaácenia rolniczego, stopnia uczestnictwa w ksztaáceniu ustawicznym oraz korzystania z usáug doradczych. Uznano, iĪ wymienio17

Dochód osiągany z rodzinnego gospodarstwa rolnego jest czĊsto powiązany z wiekiem kierownika. Najpierw, ze wzglĊdu na akumulacje kapitaáu fizycznego i ludzkiego ma miejsce
wzrost dochodu, a potem jego spadek. Zmniejszenie dochodu wywoáane jest skróceniem horyzontu planowania, brakiem inwestycji i problemami zdrowotnymi; Kimhi A., Optimal timing of
farm transferal from parent to child, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 76,
AAEA 1994, s. 228.
18
Przykáadowo uwaĪa siĊ, Īe starszy wiek zarządzającego sprzyja procesowi dewestycji
w gospodarstwach rolnych. Rozpoznano takĪe zjawisko o nazwie retirement effect, polegające na wycofywaniu siĊ z rolnictwa na koĔcowym etapie kariery zawodowej, co moĪe przybieraü formĊ ograniczania nakáadów pracy, sprzedaĪy majątku produkcyjnego, porzucania ziemi
i zmniejszaniu intensywnoĞci produkcji; Lobley M., Baker J.R., Witehead I., Farm succession
and retirement: some international comparisons, Journal of Agriculture, Food Systems and
Community Development, Vol. 1, Issue 1, New Leaf Associatess Inc. 2010, s. 51.
19
Jedno z waĪnych zadaĔ WPR na lata 2014-2020 jest odnowa generacyjna sektora rolnego.
W celu jego realizacji zaproponowano m.in. dodatkowe wsparcie bezpoĞrednie skierowane do
máodych rolników; por. Generational renewal in EU agriculture: statistical background,
Brief no 6, European Commission 2012. Grupa máodych rolników jest równieĪ waĪnym beneficjentem instrumentów wsparcia II filara WPR.
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ne charakterystyki mogą stanowiü o osobliwoĞciach rolnictwa poszczególnych
paĔstw czáonkowskich i oddziaáywaü na perspektywy rozwoju sektora w kaĪdym z krajów. Innym celem przyĞwiecającym tej czĊĞci opracowania jest okreĞlenie wáaĞciwoĞci spoáeczno-demograficznych polskich rolników na tle osób
zarządzających gospodarstwami rolnymi z pozostaáych paĔstw UE.

1.2. Zarządzanie gospodarstwami rolnymi w paĔstwach Unii Europejskiej
W 2010 roku w UE funkcjonowaáo 12,2 mln gospodarstw rolnych20. Ponad 57% z nich (7 mln) zlokalizowana byáa na terytorium paĔstw, które przyáączyáy siĊ do Unii w wyniku akcesji z lat 2004, 2007 i 2013 (UE-13). ResztĊ,
czyli 5,2 mln jednostek, stanowiáy gospodarstwa z tzw. „starych paĔstw czáonkowskich” (UE-15). Pod wzglĊdem liczebnoĞci gospodarstwa rolne w UE silnie
koncentrowaáy siĊ w kilku krajach. NajwiĊkszy udziaá wĞród ogóáu miaáy gospodarstwa rumuĔskie (32%), wáoskie (13%) polskie (12%), hiszpaĔskie (8%),
greckie (6%) i wĊgierskie (5%). àącznie stanowiáy one nieco ponad trzy czwarte
wszystkich krajów UE.
W 2010 roku najmniej gospodarstw rolnych zlokalizowanych byáo na terenie Luksemburga, Malty, Estonii, Czech, Sáowacji i Cypru. W sumie w wymienionych szeĞciu paĔstwach znajdowaáo siĊ zaledwie 1% caáej rozpatrywanej zbiorowoĞci.
Z danych Eurostatu wynika, Īe w 2010 w rolnictwie paĔstw UE zdecydowaną wiĊkszoĞü stanowiáy gospodarstwa rolne, których codzienne prowadzenie (zarządzanie) oraz prawna i ekonomiczna odpowiedzialnoĞü byáy domeną
jednej osoby. Na podstawie zgromadzonych informacji moĪna szacowaü, iĪ
w okoáo 93% spoĞród 12,2 mln przypadków uĪytkownik gospodarstwa21 byá
20

W badaniach na poziomie UE gospodarstwo rolne zdefiniowano w nastĊpujący sposób:
„…oznacza wyodrĊbnioną jednostkĊ, zarówno pod wzglĊdem technicznym, jak i ekonomicznym, która posiada oddzielne kierownictwo i prowadzi dziaáalnoĞü rolniczą wymienioną
w zaáączniku I na terytorium gospodarczym UE jako dziaáalnoĞü podstawową lub drugorzĊdną”. Zaáącznik I jako dziaáalnoĞü rolniczą okreĞla: uprawy rolne inne niĪ wieloletnie, uprawy
roĞlin wieloletnich, rozmnaĪanie roĞlin, chów i hodowla zwierząt, uprawy rolne poáączone
z chowem i hodowlą zwierząt (dziaáalnoĞü mieszana), dziaáalnoĞü usáugową wspomagającą
rolnictwo i nastĊpującą po zbiorach; por. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie badaĔ struktury gospodarstw rolnych
i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88,
Dziennik UrzĊdowy Unii Europejskiej L321/14, 01.12.2008 (dalej Rozporządzenie
1166/2008).
21
Wedáug metodologii badaĔ Eurostatu uĪytkownik „jest osobą fizyczną, grupą osób fizycznych lub prawnych, na rzecz których lub w imieniu których gospodarstwo jest prowadzone
i które są odpowiedzialne za gospodarstwo prawnie i ekonomicznie, tj. które podejmują ryzy13

równoczeĞnie jego kierownikiem22. àączenie bieĪącego zarządzania rolniczym
majątkiem produkcyjnym z ponoszeniem odpowiedzialnoĞci prawnej i gospodarczej za niego wzglĊdnie najczĊĞciej rozpowszechnione byáo w UE-13 („nowe” kraje czáonkowskie), w szczególnoĞci w Buágarii, Rumunii i na WĊgrzech.
Wyjątek stanowiáy w tym przypadku Czechy, Sáowacja i Estonia, gdzie odnotowano relatywnie duĪy odsetek podmiotów osób prawnych, co wiązaáo siĊ ze
specyfiką podziaáu funkcji kierowniczej i wáaĞcicielskiej. We wspomnianych
krajach proces transformacji ekonomicznej rolnictwa polegaá na ograniczonej
dekolektywizacji23. W efekcie dominującą rolĊ produkcyjną i wáasnoĞciową odgrywaáy tam przedsiĊbiorstwa (spóáki) i spóádzielnie rolnicze.
Sytuacje, w których funkcjĊ kierownika sprawowaá czáonek rodziny uĪytkownika miaáy miejsce sporadycznie i dotyczyáy przeciĊtnie zaledwie 3% unijnych gospodarstw rolnych. W 2010 roku najczĊĞciej moĪna byáo je odnotowaü
w Hiszpanii (12% ogóáu) i Austrii (10%). Takie przypadki wiązaáy siĊ zazwyczaj z zarządzaniem gospodarstwem przez maáĪonka uĪytkownika24. W niemal
wszystkich analizowanych krajach wzglĊdnie jeszcze rzadziej za prowadzenie
gospodarstw odpowiedzialne byáy osoby niespokrewnione z uĪytkownikami
(mniej niĪ 1% jednostek)25.
Na poziomie UE wĞród ogóáu gospodarstw rolnych znikomy byá udziaá
gospodarstw osób prawnych26 i gospodarstw grupowych27 (odpowiednio 2,4
ko ekonomiczne związane z gospodarstwem. UĪytkownik moĪe byü bezpoĞrednim wáaĞcicielem gospodarstwa, moĪe je wydzierĪawiü, moĪe byü dáugoterminowym dzierĪawcą dziedzicznym, uĪytkownikiem lub powiernikiem”; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009
z dnia 30 listopada 2009 wdraĪające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1166/2008 w sprawie badaĔ struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do wspóáczynników dotyczących sztuk duĪych oraz definicji cech objĊtych
badaniem (dalej Rozporządzenie 1200/2009).
22
W tych samych badaniach osoba kierująca gospodarstwem (kierownik) definiowana jest
jako „osoba fizyczna odpowiedzialna za normalne, codzienne, rutynowe procedury finansowe
i produkcyjne wystĊpujące przy prowadzeniu danego gospodarstwa”; por. Rozporządzenie
1200/2009. W dalszej czĊĞci pracy terminy kierownik, zarządzający i rolnik bĊdą uĪywane
zamiennie.
23
Mathijs E., Swinnen J., The economics of agricultural decollectivization in east Central
Europe and the former Soviet Union, Economic Development and Cultural Change, Vol. 47,
No 1, The University of Chicago Press, Chicago 1998, s. 5.
24
Wedáug danych Eurostatu z 2007 roku gospodarstwa kierowane przez maáĪonków uĪytkownika stanowiáy 9% wszystkich gospodarstw w Austrii i 7% w Hiszpanii.
25
Wyjątek stanowi tu Dania. W 2010 roku wiĊkszy udziaá miaáy tam gospodarstwa kierowane
przez osoby niespokrewnione z uĪytkownikiem niĪ jednostki zarządzane przez czáonków jego
rodziny.
26
Za gospodarstwo osoby prawnej w UE uznaje siĊ „podmiot prawny inny niĪ osoba fizyczna, ale posiadający normalne prawa i obowiązki takiej osoby, takie jak zdolnoĞü wystĊpowania przed sądem w charakterze powoda lub pozwanego (ogólna zdolnoĞü prawna)”; por. Rozporządzenie 1200/2009.
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i 0,6%). Pierwszy z wymienionych typów jednostek najbardziej rozpowszechniony byá we Francji (22%), a nastĊpnie w Czechach (14%). Gospodarowanie
grupowe najbardziej charakteryzowaáo rolnictwo fiĔskie, francuskie (8% tamtejszych gospodarstw rolnych) i niemieckie (7%).
Szacuje siĊ, Īe w 2010 roku w UE-28 w rolnictwie pracowaáo regularnie
25,5 mln osób. ZbiorowoĞü ta w zdecydowanej wiĊkszoĞci (23,5 mln) byáa tworzona przez uĪytkowników gospodarstw rolnych i czáonków ich rodzin. JeĪeli
uwzglĊdniü czas pracy wyraĪony w jednostkach przeliczeniowych (AWU), to
przeszáo trzy czwarte nakáadów pracy w unijnym rolnictwie w 2010 roku pochodziáa od uĪytkownika i jego rodziny28. Analizując dane odnoĞnie form zarządzania gospodarstwami rolnymi oraz nakáadów pracy moĪna stwierdziü, iĪ
w skali UE dominowaá rodzinny model rolnictwa29.

1.3. Struktura wedáug wieku
StrukturĊ kierowników gospodarstw rolnych w UE wedáug wieku moĪna
uznaü za niekorzystną. Cechuje ją bowiem znaczna nierównowaga demograficzna. WĞród zarządzających gospodarstwami przewaĪają osoby z najstarszych
kategorii wiekowych (tabela 1.1.). W 2010 roku najwiĊkszy udziaá wĞród ogóáu
mieli kierownicy w wieku 65 lat i wiĊcej, stanowiąc blisko 30% caáej zbiorowoĞci. Drugą pod wzglĊdem udziaáu kategorią byáa grupa zarządzających w wieku
55-64 lata, która stanowiáa prawie 24% wszystkich kierowników. DuĪe rozpowszechnienie starszych rolników w UE wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze,
naleĪy je áączyü z niewielką skalą rotacji wĞród zarządzających gospodarstwami
rolnymi, w szczególnoĞci w drodze zmian pokoleniowych. NiezaleĪnie od kraju,
sądzi siĊ, iĪ skáonnoĞü do wykonywania zawodu rolnika wĞród máodych osób
maleje30. W porównaniu z zajĊciami pozarolniczymi praca w pierwszym sekto27

Gospodarstwo grupowe stanowi gospodarstwo osób fizycznych bĊdących partnerami.
Zgodnie z ustawodawstwem unijnym partnerzy „posiadają, dzierĪawią lub w inny sposób
razem kierują jednym gospodarstwem rolnym, albo teĪ kierują swymi indywidualnymi gospodarstwami, tak jakby to byáo jedno gospodarstwo. Wspóápraca taka musi byü albo zgodna
z prawem, albo odbywaü siĊ na podstawie umowy pisemnej”; por. Rozporządzenie
1200/2009.
28
Agriculture, forestry and fishery statistics, Eurostat Pocketbooks, Luksemburg 2013, s. 39-41.
29
CzĊsto gospodarstwa indywidualne okreĞla siĊ mianem gospodarstw rodzinnych; Górecki J., PrzyszáoĞü gospodarstw rodzinnych w Polsce i w UE, [w:] Gospodarstwa rodzinne podstawą europejskiego rolnictwa w odniesieniu do PROW 2007-2013, MRiRW, SGGW, Warszawa 2011, s. 19-21.
30
Odzwierciedleniem tego zjawiska jest równieĪ odnotowywana od dawna w wielu krajach
europejskich tendencja do likwidacji gospodarstw rolnych, Ross Gordon Consultants SPRL.,
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rze jest mniej atrakcyjna, co wiąĪe siĊ zarówno z niskim przeciĊtnym wynagrodzeniem, trudnymi warunkami jej wykonywania, jak i znacznym poziomem
niepewnoĞci. WyĪsze zarobki moĪna osiągnąü w branĪach o wiĊkszej produktywnoĞci niĪ rolnictwo, czyli w usáugach, a zwáaszcza sektorach opartych na
nowych technologiach. AktywnoĞci zawodowej w gospodarstwach rolnych towarzyszy czĊsto koniecznoĞü wykonywania ciĊĪkiej pracy fizycznej, w uciąĪliwych
warunkach, której wiele osób w swojej karierze chciaáoby uniknąü. Dodatkowo
oprócz zajmowania siĊ produkcją rolną istnieje na ogóá potrzeba staáego miejsca
zamieszkania na obszarach wiejskich, jak równieĪ czĊstej konfrontacji z ryzykiem
w postaci zmian cen wytwarzanych towarów, utraty lub zmniejszenia dotychczasowych dochodów, nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych czy chorób posiadanego inwentarza.
PrzyczynĊ maáej skali wymiany wĞród kierowników gospodarstw rolnych,
skutkującej pogorszaniem siĊ struktury wieku tej zbiorowoĞci w krajach Unii
widzi siĊ równieĪ w postawach zawodowych rolników. CzĊĞciej niĪ w przeszáoĞci po osiągniĊciu wieku emerytalnego osoby te decydują siĊ kontynuowaü pracĊ w gospodarstwach. Dzieje siĊ tak ze wzglĊdów dochodowych (chĊü utrzymania dotychczasowego poziomu Īycia), jak równieĪ z potrzeby prowadzenia
okreĞlonego stylu Īycia, nieodáącznie związanego z wykonywaniem profesji
rolnika. W ostatnich latach sukcesja w gospodarstwach rolnych ulega wiĊc wydáuĪeniu31. Wycofanie siĊ z aktywnoĞci zawodowej rolników i przejmowanie
gospodarstw przez ich nastĊpców ma miejsce relatywnie póĨno, co czĊĞciowo
táumaczy regresywną strukturĊ wieku kierowników gospodarstw w UE.
W 2010 roku we wszystkich krajach UE zdecydowanie najwiĊkszy udziaá
kierowników w wieku 65 i wiĊcej lat odnotowano w Portugalii (tabela 1.1). Odsetek zarządzających ze wspomnianej grupy wiekowej wyniósá dla tego kraju
47%. W portugalskim rolnictwie dominowaáy niewielkie i tradycyjne gospodarstwa rodzinne, kierowane przez starszych rolników. Ze wzglĊdu na utrzymujący
siĊ tam od dawna odpáyw ludnoĞci z wielu regionów wiejskich, w znacznej czĊĞci gospodarstw brakowaáo nastĊpców32.

The future of young farmers in the European Union, Working Paper, Directorate General for
Research Luksemburg 2000, s. 51-54.
31
Copus A., Hall C., Barnes A., Graham D., Cook P., Weingarten P., Baum S., Stange H.,
Linder C., Hill A., Eiden G., McQuaid R., Grieg M., Johansson M., Study on employment in
rural areas (SERA). Final deliverable, European Commission, SAC 2006, s. 199.
32
Sottomayor M., Tranter R., Costa L., Likelihood of succession and farmers’ attitudes towards their future behaviour: evidence from a survey in Germany, the United Kingdom and
Portugal, International Journal of Sociology of Agriculture and Food, Vol. 18, No. 2, Cardiff
University and Florida Atlantic University 2011, s. 126.
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Tabela 1.1. Struktura kierowników gospodarstw rolnych w paĔstwach Unii
Europejskiej wedáug wieku (2010 rok)
Wyszczególnienie
Belgia
Buágaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Chorwacja
Wáochy
Cypr
àotwa
Litwa
Luksemburg
WĊgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Sáowenia
Sáowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania

do 35
4,8
6,9
11,7
4,8
7,1
6,8
6,7
6,9
5,3
8,7
4,1
5,0
2,6
5,4
5,9
7,3
7,1
4,8
3,6
10,7
14,7
2,6
7,3
4,3
7,1
8,6
4,7
4,1

35-44
18,7
12,0
20,7
18,2
24,5
17,6
18,0
15,6
15,4
21,2
12,0
12,6
9,4
17,1
16,1
19,5
14,6
12,0
20,5
27,3
24,5
8,2
15,8
14,0
14,9
20,0
14,8
13,4

45-54
32,2
18,5
26,8
33,6
36,6
23,8
25,0
22,6
23,9
32,4
25,0
20,9
25,1
26,9
24,5
32,3
21,2
25,8
31,5
35,8
32,3
17,8
16,5
25,1
27,0
31,6
26,2
26,5

55-64
24,4
25,3
28,0
24,7
26,5
23,4
25,0
21,6
25,6
25,7
27,3
24,3
29,9
20,8
18,8
27,3
27,9
31,4
26,1
18,0
20,1
24,9
22,5
26,2
28,3
30,2
28,7
27,6

65 i wiĊcej
19,9
37,3
12,8
18,7
5,3
28,4
25,3
33,3
29,8
12,0
31,6
37,2
33,0
29,8
34,7
13,6
29,2
26,0
18,3
8,2
8,4
46,5
37,9
30,4
22,7
9,6
25,6
28,4

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie Eurostatu za 2010 rok.

Istotny udziaá najstarszych kierowników cechowaá równieĪ takie paĔstwa jak Rumunia (38%) oraz Buágaria i Wáochy (37%). Byáy to kraje o duĪej
liczbie rodzinnych i niewielkich gospodarstw rolnych. W Rumunii znaczny
odsetek gospodarstw kierowanych przez starszych rolników naleĪy áączyü
z przeksztaáceniami wáasnoĞciowymi związanymi z transformacją systemu
spoáeczno-ekonomicznego, a takĪe popularną, zwáaszcza w poprzednim systemie dwuzawodowoĞcią. W czasach gospodarki centralnie zarządzanej
znaczna liczba rumuĔskich pracowników prowadziáa na posiadanych dziaákach dziaáalnoĞü rolniczą i kontynuowaáa ją po przejĞciu na emeryturĊ33.
Zmiany ustrojowe w tym kraju niosáy ze sobą m.in. prywatyzacjĊ paĔstwowej
33

Rizov M., Gavrilescu D., Gow H., Mathijs E., Swinnen J.F.M., Transition and enterprise
restructuring: the development of individual farming in Romania, World Development,
Vol. 29, No. 7, Elsevier Science Ltd. 2001, s. 1260-1261.
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ziemi, skupionej w spóádzielniach rolniczych. WáaĞcicielami tego zasobu stali
siĊ w duĪej mierze byli czáonkowie spóádzielni, co doprowadziáo do rozdrobnienia agrarnego.
Z kolei w Buágarii dominowaáy gospodarstwa peániące funkcje samozaopatrzeniowe. WiĊkszoĞü osób zarządzających tymi jednostkami byáa w wieku emerytalnym. W sytuacji niskich ĞwiadczeĔ emerytalnych prowadzenie dziaáalnoĞci
rolniczej na maáą skalĊ stanowiáo dla wielu z nich gáówne Ĩródáo utrzymania34.
Wáoskie rolnictwo, zwáaszcza w poáudniowych regionach, charakteryzuje
równieĪ dominacja maáych gospodarstw prowadzonych przez starszych rolników. Sądzi siĊ, iĪ przejĊcie takich jednostek nie zapewniaáoby potencjalnym
sukcesorom satysfakcjonującego dochodu35.
Wedáug danych Eurostatu w 2010 roku najwiĊkszy udziaá kierowników
do 35 lat cechowaá PolskĊ (15%) i Czechy (12%). W pierwszym z wymienionych krajów liczna zbiorowoĞü máodych zarządzających stanowiáa po czĊĞci
echo zjawisk demograficznych (wyĪ demograficzny lat 80.) oraz oddziaáywania
sprzyjających uwarunkowaĔ systemowych i spoáecznych. W porównaniu do
wielu europejskich krajów okreĞlony ksztaát regulacji prawnych (przepisy podatkowe, spadkowe, ubezpieczeniowe)36, wzglĊdy ekonomiczne (niskie ceny
ziemi, instrumenty wsparcia WPR wspomagające wymianĊ miĊdzypokoleniową)37 oraz wzory sukcesji38 nie stanowiáy w Polsce istotnych barier wejĞcia
34

Kostov P., Lingard J., Subsistence farming in transition economies: lessons from Bulgaria,
Journal of Rural Studies, Vol. 18, Elsevier Science Ltd. 2002, s. 89.
35
Ascione E., Henke R., Vanni F., The role of small farms in Italy: between subsistence and
diversification, WieĞ i Rolnictwo nr 2 (159), IRWiR PAN, Warszawa 2013, s. 78.
36
Ze wzglĊdu na przepisy związane z dziedziczeniem i przekazywaniem gospodarstw rolnych
oraz sposobem wyceny ich wartoĞci koszt rozpoczĊcia dziaáalnoĞci rolniczej w odniesieniu do
potencjalnych dochodów w wielu krajach UE (np. w Danii, Holandii, Niemczech) jest wysoki; por. van der Veen H.B., van Bommel K.H.M., Venema G.S., Family farm transfer in Europe. A focus on the financial and fiscal facilities in six European Countries, Agricultural
Economics Research Institute (LEI), The Hague 2002, s. 92. Przepisy prawne w Polsce,
w szczególnoĞci te dotyczące dziedziczenia wáasnoĞci oraz ubezpieczenia spoáecznego, nie
oddziaáują istotnie na ksztaátowanie siĊ stosunków wáasnoĞciowych w rolnictwie, uzaleĪniając
je tym samym od czynników ekonomicznych; por. Truszkiewicz Z., Ksztaátowanie stosunków
wáasnoĞciowych w rolnictwie, [w:] Czechowski P. (red.), Prawo rolne, LexisNexis, Warszawa
2011, s. 159.
37
Z badaĔ wynika, Īe na tle krajów UE ceny gruntów rolnych w Polsce byáy stosunkowo niskie; Zadura A., Aktualne problemy rynku ziemi rolniczej w paĔstwach europejskich, [w:]
Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy nr 14, Analizy rynkowe, IERiGĩ-PIB, ANR,
MRiRW, Warszawa 2011, s. 46. W latach 2004-2013 na odmáodzenie populacji kierowników
gospodarstw rolnych w Polsce wpáywaáy bezpoĞrednio instrumenty drugiego filara WPR
w postaci rent strukturalnych oraz uáatwiania startu máodym rolnikom. Z przeprowadzonych
badaĔ wynika, iĪ instrumenty te cechowaáy siĊ istotnym oddziaáywaniem. W latach 2004-2011 z pierwszego z wymienionych dziaáaĔ skorzystaáo okoáo 74 tys. beneficjentów (co piąty
uprawniony) a z drugiego okoáo 40 tys.; por. Buákowska M., Efekty WPR w odniesieniu do
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máodej generacji do rolnictwa. Niekiedy wrĊcz wymienione okolicznoĞci
wspomagaáy ten proces, pozytywnie oddziaáując na strukturĊ wieku rolników.
Nie zmienia to faktu, Īe w przyszáoĞci naleĪy spodziewaü siĊ pogorszenia
struktury wieku kierowników gospodarstw w Polsce. Zjawisku demograficznego
starzenia populacji, prawdopodobnie towarzyszyü bĊdą czynniki ekonomiczne
ograniczające sukcesjĊ rodzinną w postaci dalszego rozwoju branĪ pozarolniczych oraz wzrostu popytu na ziemiĊ. Proces urbanizacji oraz narastanie konkurencji miĊdzy gospodarstwami znajdzie odzwierciedlenie w utrzymywaniu siĊ
tendencji do likwidacji gospodarstw rolnych (gáównie tych o maáym i Ğrednim
obszarze) oraz oĪywienia na rynku ziemi rolniczej. Przeprowadzone analizy
wskazują, iĪ zbiór gospodarstw rolnych w Polsce w ostatnich latach systematycznie zmniejszaá siĊ (w latach 2002-2010 zbiorowoĞü ta zmalaáa o jedną piątą39), a popyt na grunty rolne rósá40. RównoczeĞnie trzeba przypuszczaü, Īe
w przypadku czĊĞci rolników, prowadzenie gospodarstw bĊdzie kontynuowane,
niezaleĪnie od sytuacji ogólnogospodarczej i w samym sektorze rolnym.
W Czechach, niezaleĪnie od postĊpującego starzenia siĊ ludnoĞci zatrudnionej w rolnictwie, notowanego od 1989 roku41, na tle innych krajów najmáodsze kategorie wiekowe kierowników gospodarstw byáy nadal wzglĊdnie liczne42.
Sumarycznie o staroĞci lub máodoĞci demograficznej danej populacji informuje wspóáczynnik wyraĪający stosunek liczby osób z najmáodszej grupy

rolnictwa, [w]: Wigier M., (red.), Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa
i obszarów wiejskich, Raport Programu Wieloletniego 2011-2013 nr 26, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2011, s. 68-73.
38
W polskim rolnictwie majątek produkcyjny (ziemia) przekazywany jest zazwyczaj w ramach rodziny, przez starsze pokolenie na rzecz máodszej generacji. CzĊsto dochodzi teĪ do
podziaáu zasobów miĊdzy osoby spokrewnione z dotychczasowym wáaĞcicielem. Jak pokazują wyniki badaĔ máodzi rolnicy (nastĊpcy) rozpoczynają zarządzaü przekazanymi gospodarstwami relatywnie wczeĞnie, bo w wieku 30 lat; por. Dudek M., Rola czynnika ludzkiego
w rolnictwie indywidualnym na przykáadzie gospodarstw emerytów i máodych rolników, Raport Programu Wieloletniego 2005-2009 nr 91, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2008, s. 41.
39
Sikorska A., Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych, Projekt badawczy 0021/B/H03/2011/40, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2013, s. 7.
40
Sikorska A., Obrót ziemią a przemiany agrarne w indywidualnym rolnictwie, Zagadnienia
Ekonomiki Rolnej nr 1 (334), IERiGĩ-PIB, Warszawa 2013, s. 7-22.
41
Spesna D., Pospech P., Nohel F., Drlik J., Delin M., Ageing of the agricultural workforce in
relation to the agricultural labour market, Agricultural Economics, Vol. 55, No. 9, Czech
Academy of Agricultural Sciences, Prague 2009, s. 425.
42
W przypadku Czech korzystna struktura wieku kierowników gospodarstw rolnych mogáa
wynikaü po czĊĞci z oddziaáywania efektu statystycznego. W 2010 roku badaniem objĊto bowiem znacznie mniejszą liczbĊ gospodarstw rolnych. Z pola obserwacji wypadáy najmniejsze
jednostki (o powierzchni do 5 UAA), prowadzone czĊsto przez starszych rolników. W 2007
roku prób obszarowy dla gospodarstw wynosiá tam 1 UAA.
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wiekowej do najstarszej kategorii ludnoĞci43. W 2010 roku wspominany wskaĨnik osiągnąá wzglĊdnie najwyĪsze wartoĞci dla polskich, austriackich i czeskich
kierowników gospodarstw (rysunek 1.1). W Polsce na jednego kierownika
w wieku 55 lat i wiĊcej przypadaáo 55% zarządzającego w wieku do 35 lat. Odpowiedni wskaĨnik dla Austrii wyniósá 41%, a dla Czech 29%.
Oprócz opisanych wczeĞniej polskich i czeskich zarządzających gospodarstwami rolnymi, relatywnie máodzi byli równieĪ austriaccy kierownicy.
W Austrii zdecydowana wiĊkszoĞü gospodarstw przekazywana jest w rodzinie.
NiezaleĪnie od istnienia problemu braku sukcesorów44, wiĊkszoĞü máodych osób
wyznaczanych na nastĊpców w gospodarstwach byáa zainteresowana prowadzeniem dziaáalnoĞci rolniczej, zarówno ze wzglĊdów ekonomicznych, jak i pozaekonomicznych. Gospodarstwa rolne stanowiáy dla tamtejszych máodych rolników nie tylko Ĩródáo dochodu, ale takĪe miejsce zamieszkania, sposób na podtrzymanie rodzinnej tradycji oraz zawodową samorealizacjĊ, który jednoczeĞnie
nie wykluczaá jej rozwoju45. OsobliwoĞci austriackiego rolnictwa, tworzonego
przez wielofunkcyjne jednostki, w których wytwarzane są czĊsto produkty
o wysokiej jakoĞci, sprawiaáa, iĪ praca w nich postrzegana byáa jako atrakcyjna.
Dane Eurostatu wskazują na to, Īe w 2010 roku na przeciwlegáym biegunie pod wzglĊdem máodoĞci demograficznej sytuowali siĊ kierownicy gospodarstw rolnych z Portugali, Cypru, Chorwacji i Wielkiej Brytanii. Dla wymienionych paĔstw wskaĨnik struktury wiekowej ksztaátowaá siĊ na poziomie
odpowiednio 4 i 7%. Na Cyprze liczną kategoriĊ stanowili starsi rolnicy gospodarujący w gáĊbi wyspy i na terenach suchych, czyli obszarach tradycyjnie
peryferyjnych, sáabo poáączonych z miastami, cechujących siĊ niskim poziomem rozwoju infrastruktury technicznej i spoáecznej oraz znacznym odpáywem
ludnoĞci46. Dla czĊĞci z nich gáównym zajĊciem byáa praca poza gospodarstwami, (transport, górnictwo, branĪa budowlana). ZaangaĪowanie w dziaáal43

Holzer J., Demografia, PWE, Warszawa 2011, s. 141.
W badaniach struktury gospodarstw rolnych na poziomie UE stosuje siĊ wskaĨnik struktury
wieku definiowany jako stosunek odsetka rolników w wieku do 35 lat do odsetka rolników
w wieku 55 lat i wiĊcej; Rural development in the EU. Statistical and Economic Information,
European Commission, Bruksela 2012, s. 121.
44
Wyniki przeprowadzonych badaĔ w Austrii Ğwiadczyáy o tym, iĪ w 2003 roku brak nastĊpców odnotowano w przeszáo co dziesiątym gospodarstwie z peánym zaangaĪowaniem czynnika pracy oraz w co czwartej jednostce z niepeáną aktywnoĞcią zawodową uĪytkownika; por.
Vogel S., Farm succession patterns in Austria, Eastern European Countryside Vol. 12, UMK,
ToruĔ 2006, s. 72.
45
Quendler E., Young farmers with future, Federal Institute of Agricultural Economics,
WiedeĔ 2012, s. 10.
46
Adamides G., Stylianou A., ICT and mobile phone use for agricultural knowledge sharing
by cypriot farmers, Agris on-line Papers in Economics and Informatics, Vol. 5, No. 2, Czech
University of Life Sciences, Prague 2013, s. 4-5.
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noĞü rolniczą, podejmowane niezaleĪnie od zaawansowanego wieku, miaáo
w ich przypadku gáównie charakter ograniczony i czĊsto stanowiáo sposób na
uzupeánienie dochodu rodziny47.
Rysunek 1.1. WartoĞü wspóáczynnika wieku kierowników gospodarstw rolnych
w paĔstwach Unii Europejskiej w 2010 roku (w %)
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ħródáo: Rural development in the EU. Statistical and economic information. Report 2012.

Podobna sytuacja cechowaáa chorwackie rolnictwo. Ponad jedną trzecią
ogóáu gospodarstw, w wiĊkszoĞci nie przekraczających 3 ha, prowadzili rolnicy
w wieku powyĪej 60 lat. Wytwarzana w nich produkcja przeznaczana byáa
gáównie na samozaopatrzenie, a tylko czĊĞciowo na rynek. Uksztaátowana
w czasach realnego socjalizmu i transformacji ekonomicznej niekorzystna struktura agrarna oraz nasilony odpáyw máodej generacji osób z obszarów wiejskich
w okresie uprzemysáowienia i zmian gospodarczych, przyczyniá siĊ do upowszechnienia opóĨnionego przekazywania gospodarstw w rodzinach rolnych
oraz w drodze dziedziczenia testamentowego (czĊsty podziaá majątku). W efekcie kierownikami gospodarstw w Chorwacji czĊsto pozostawali starsi rolnicy do
koĔca swojego Īycia, co znacznie podnosiáo wiek rozpatrywanej populacji48.
47

Upton M., Bishop C., Pearce R., Part-time farming. The Cyprus case, GeoJournal, Vol. 6, Issue
4, Kluwer Academic Publishers, Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden 1982, s. 344-348.
48
Zutinic D., Grgic I., Family farm inheritance in Slaviona region, Croatia, Agricultural Economics Vol. 56, No 11, Czech Academy of Agricultural Sciences, Prague 2010, s. 523.
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Analogiczne podáoĪe miaáa niekorzystna struktura wieku kierowników
gospodarstw rolnych w Wielkiej Brytanii. Wynikaáa ona z niskiej skali dopáywu
i odpáywu osób prowadzących dziaáalnoĞü rolniczą w porównaniu z innymi
branĪami gospodarki. Zjawisko to áączyáo siĊ z relatywnie wiĊkszą atrakcyjnoĞcią dochodową dla potencjalnych nastĊpców zajĊü pozarolniczych, jak równieĪ
z niską skáonnoĞcią starszych rolników do odchodzenia na emeryturĊ49.
Niekorzystny ksztaát struktury wiekowej rolników w Unii stanowi odzwierciedlenie procesu starzenia siĊ dokonującego siĊ w tej zbiorowoĞci. W ujĊciu
ogólnospoáecznym u podstaw tego zjawiska, charakterystycznego dla wiĊkszoĞci
europejskich krajów, leĪy notowana od dawna niska dzietnoĞü oraz rosnąca dáugoĞü Īycia. W konsekwencji ma miejsce wzrost udziaáu osób w starszym wieku
w ogólnej liczbie ludnoĞci. Proces starzenia wywoáuje istotne skutki ekonomiczne, zarówno dla wáadzy publicznej (ograniczenie bazy podatkowej, zwiĊkszające
siĊ obciąĪenia finansowe dla systemu emerytalno-rentowego i opieki zdrowotnej),
jak i gospodarki (np. wzrost popytu na okreĞlone usáugi). W przypadku kierowników gospodarstw rolnych starzenie siĊ uwarunkowane jest wydáuĪaniem siĊ aktywnoĞci zawodowej starszych osób i ograniczonym dopáywem do tej kategorii
máodych jednostek. Na poziomie rodzin rolniczych towarzyszyü temu moĪe koniecznoĞü podejmowania okreĞlonych dziaáaĔ związanych z zarządzaniem majątkiem produkcyjnym (odpowiedni podziaá i nakáad pracy, kwestia transferu
gospodarstwa).
Wedáug danych zebranych przez Eurostat w latach 2005-2011 udziaá osób
kierujących gospodarstwami rolnymi w wieku 65 lat i wiĊcej zwiĊkszyá siĊ
w poáowie spoĞród analizowanych krajów50. We wskazanym okresie najwiĊkszy
przyrost odsetka wzglĊdnie najstarszej kategorii wiekowej rolników odnotowano dla Cypru (wzrost o 6 p.p., tj. z 27 do 33%), Szwecji (o 6 p.p., z 20 do 26%),
Malty i Irlandii (o 4 p.p., z 22 do 26). Spadek udziaáu opisywanej kategorii za49

ADAS Consulting Ltd, University of Plymouth, Queen’s University Belfast and Scottish Agricultural College, Entry to and exit from farming in the United Kingdom, ADAS Consulting Ltd,
report to Department for Environment, Food and Rural Affairs, Wolverhampton 2004, s. 51-54.
50
Rozpatrywano 22 paĔstwa czáonkowskie UE. Ze wzglĊdu na zamiany w metodologii badaĔ
struktury gospodarstw rolnych w niektórych krajach w 2010 roku w obliczeniach nie
uwzglĊdniono: Czech, Sáowacji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Wáoch i Chorwacji. Modyfikacje
te dotyczyáy zmian wielkoĞci (progów), jakie musi speániaü gospodarstwo rolne, aby mogáo
byü objĊte badaniem (gáównie minimalnej powierzchni gruntów rolnych). Nowe zasady doboru jednostek obserwacji ograniczyáy moĪliwoĞci dokonywania porównywania danych w czasie. W przypadku Polski w badaniu struktury gospodarstw rolnych z 2010 roku równieĪ dokonano zmian poprzez zmniejszenie populacji gospodarstw. Na potrzeby opracowania
uwzglĊdniono polskie gospodarstwa rolne. Odpowiednie wielkoĞci dla 2005 roku zostaáy
oszacowane na podstawie danych GUS; por. Farm structure survey – thresholds,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained, dostĊp: 07.11.2013.
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rządzających gospodarstwami rolnymi dotyczyá m.in. Rumunii (o 5 p.p., z 43 do
38%), Buágarii (o 4 p.p., z 41 do 37%), a wiĊc paĔstw charakteryzujących siĊ
relatywnie duĪym udziaáem starszych rolników51. W przypadku Polski takĪe zaznaczyá siĊ spadek odsetka osób w wieku 65 i wiĊcej lat wĞród ogóáu kierujących gospodarstwami rolnymi. W latach 2005-2010 udziaá wspomnianej kategorii zmniejszyá siĊ o 4 p.p., tj. z 12 do 8%.

1.4. Wiek kierowników a wielkoĞü obszarowa i ekonomiczna gospodarstw
rolnych w paĔstwach Unii Europejskiej
Jedną z istotnych przesáanek konkurencyjnoĞci gospodarstw rolnych na
poziomie mikro i caáego sektora w ujĊciu miĊdzynarodowym stanowi wyposaĪenie w podstawowy czynnik produkcji w pierwszym sektorze, czyli ziemiĊ,
oraz jednostkowe i globalne wyniki produkcyjne. ZasobnoĞü w grunty rolne jest
wskaĨnikiem konkurencyjnoĞci potencjalnej rolniczej jednostki produkcyjnej
i caáego sektora52. NiezaleĪnie od postĊpu technicznego po stronie kapitaáu i postĊpującej substytucji tym czynnikiem produkcji ziemi i pracy, wielkoĞü areaáu
gruntów rolnych oddziaáuje na skalĊ produkcji w gospodarstwach. Z kolei wyniki produkcyjne wyraĪone w przeciĊtnej dla danego kraju wielkoĞci ekonomicznej gospodarstwa rolnego53 wskazują relatywnie jeszcze trafniej na moĪliwoĞci konkurencyjne gospodarstw54.
51

W latach 2005-2011 dla Rumunii i Buágarii odnotowano takĪe stosunkowo najwiĊkszy
przyrost odsetka osób kierujących gospodarstwami rolnymi do 35 lat.
52
Pawlak K., Poczta W., Potencjaá konkurencyjny polskiego rolnictwa, [w:] Nosecka B.,
Wybrane aspekty konkurencyjnoĞci rolnictwa, Raport Programu Wieloletniego 2011-2014
nr 7, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2011, s. 44.
53
WielkoĞü ekonomiczną gospodarstwa rolnego stanowi jego caákowita standardowa produkcja
w euro. Na podstawie osiąganych okreĞlonych wartoĞci standardowej produkcji gospodarstwa
przyporządkowuje siĊ do nastĊpujących klas wielkoĞci ekonomicznej: bardzo maáe (od 2 do 8 tys.
euro), maáe (od 8 do 25 tys. euro), Ğrednio-maáe (od 25 do 50 tys. euro), Ğrednio-duĪe (od 50 do
100 tys. euro), duĪe (od 100 do 500 tys. euro), bardzo duĪe (wiĊksze i równe 500 tys. euro). ZáoĪona i szczegóáowa metodyka tworzenia wskaĨnika wielkoĞci ekonomicznej gospodarstwa rolnego na poziomie UE sprawia, iĪ odzwierciedla on sytuacjĊ w rolnictwie poszczególnych paĔstw
i umoĪliwia przeprowadzanie porównaĔ miĊdzynarodowych; Goraj L., MaĔko S., Osuch D.,
Páonka R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim
FADN w 2010 roku. CzĊĞü I. Wyniki standardowe, Zakáad RachunkowoĞci Rolnej IERiGĩ-PIB,
Warszawa 2011, s. 19.
54
Józwiak W., Mirkowska Z., Ekonomiczne przesáanki zdolnoĞci konkurencyjnej polskich gospodarstw rolnych, [w:] Józwiak W. (red.), Sytuacja ekonomiczna i aktywnoĞü inwestycyjna róĪnych
grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005, Raport
Programu Wieloletniego 2005-2009 nr 68, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2007, s. 19.
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Z danych Eurostatu wynika, Īe na poziomie UE wiek kierowników gospodarstw rolnych byá sáabo powiązany z obszarem uĪytkowanej ziemi rolniczej55 (rysunek 1.2). W 2010 roku dla ogóáu paĔstw czáonkowskich odnotowano
istnienie dodatniej, choü sáabej, zaleĪnoĞci miĊdzy wspóáczynnikiem wieku zarządzających a Ğrednim obszarem gospodarstwa56.
Rysunek 1.2. Wspóáczynnik wieku kierowników (oĞ pozioma)
a wielkoĞü obszarowa gospodarstw rolnych (oĞ pionowa)
w paĔstwach Unii Europejskiej (2010 rok)
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Poszczególnym paĔstwom przyporządkowano nastĊpujące oznaczenia: Buágaria (BG), Czechy (CZ), Dania (DK), Niemcy (DE), Estonia (EE), Irlandia (IE), Grecja (EL), Hiszpania
(ES), Francja (FR), Chorwacja (HR), Wáochy (IT), Cypr (CY), àotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), WĊgry (HU), Malta (MT), Holandia (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Sáowenia (SI), Sáowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE),
Wielka Brytania (UK). Zielone osie oznaczają wartoĞci przeciĊtne dla wspóáczynnika wieku
(oĞ pozioma) oraz Ğredniego obszaru gospodarstwa (oĞ pionowa).
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych Eurostatu za 2010 rok.
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Chodzi tu o grunty rolne (utilised agricultural area – UAA), do których zaliczono: grunty orne,
trwaáe uĪytki zielone, uprawy trwaáe i ogrody przydomowe; por. Rozporządzenie 1200/2009.
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Wspóáczynnik korelacji liniowej Pearsona ( rXY ) wyniósá bowiem 0,207. SiáĊ analizowanego związku osáabiaáy liczne obserwacje odstające.
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W przypadku takich krajów, jak Wielka Brytania, Sáowacja, Dania czy
Estonia duĪej wartoĞci Ğredniej powierzchni gospodarstwa rolnego towarzyszyá
niski poziom wspóáczynnika wieku kierowników. Oznacza to, Īe istotny udziaá
w rolnictwie wspomnianych krajów mieli starsi rolnicy, zarządzający relatywnie
duĪymi areaáami gruntów. Pod tym wzglĊdem na przeciwlegáym biegunie sytuowaáy siĊ takie paĔstwa, jak Polska i Austria. Populacja rolników byáa tam
wzglĊdnie máoda, a przeciĊtna powierzchnia gospodarstwa niewielka. Wadliwą
strukturĊ agrarną gospodarstw uznajĊ siĊ za jeden z najwaĪniejszych problemów
polskiego rolnictwa, zmniejszający tempo jego rozwoju i obniĪający pozycjĊ
konkurencyjną producentów rolnych w skali ponadnarodowej57. Niewielki areaá
gruntów rolnych wiĊkszoĞci gospodarstw wpáywa ponadto na niską efektywnoĞü
sektora oraz nie sprzyja poprawie sytuacji dochodowej rodzin rolniczych. Maáe
i Ğrednie gospodarstwa rolne dominowaáy równieĪ w Austrii. Jednak o okreĞlonym ksztaácie struktur produkcyjnych przesądzających o danym poziomie konkurencyjnoĞci decydowaáy tam w duĪej mierze warunki przyrodnicze. Ponad dwie
trzecie gospodarstw zlokalizowanych byáo na terenach górskich lub charakteryzujących siĊ niekorzystnymi warunkami dla prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej58.
Na podstawie analizowanych informacji dotyczących powierzchni gospodarstw i wieku kierowników moĪna wskazaü grupĊ paĔstw charakteryzujących
siĊ wzglĊdnie korzystną strukturą demograficzną i agrarną. W 2010 roku naleĪaáy do nich przede wszystkim Czechy, a w dalszej kolejnoĞci Niemcy, Francja,
Luksemburg i Finlandia. Trzeba przypuszczaü, iĪ zmiany generacyjne wĞród
tamtejszych kierowników miaáy wzglĊdnie stabilny (páynny) charakter i w duĪej
mierze obejmowaáy zasobne w grunty rolne jednostki.
Problemy strukturalne w postaci staroĞci populacji zarządzających gospodarstwami i rozdrobnienia agrarnego odnotowano w wielu krajach czáonkowskich UE, choü relatywnie najbardziej odznaczaáy siĊ one na Cyprze, Malcie
oraz w Portugalii i Chorwacji. MoĪna sądziü, iĪ w wymienionych krajach rotacja kierowników odbywaáa siĊ w powolnym tempie i dotyczyáa gáównie niewielkich gospodarstw.

57

Struktura agrarna oddziaáuje na poziom intensywnoĞci i efektywnoĞci wytwarzania w rolnictwie, który to w Polsce byá znacząco niĪszy niĪ w wielu krajach Europy Zachodniej; por.
Poczta W., Wpáyw struktury agrarnej rolnictwa na intensywnoĞü i efektywnoĞü wytwarzania
w rolnictwie Polski i Unii Europejskiej, [w:] Paszkowski S. (red.), Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim, Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu
CCCVIII, CzĊĞü 1 (53), PoznaĔ 1999, s. 450-458.
58
Schneider M., Austrian agriculture: experience with the CAP and the anticipated effects of
the EU’s eastern enlargement, Agricultural Economics Vol. 49, No. 2, Czech Academy of
Agricultural Sciences, Prague 2003, s. 80.
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Zebrane w skali caáej UE dane dokumentują fakt braku powiązania Ğredniego poziomu produkcji gospodarstw rolnych z wiekiem ich kierowników.
W 2010 roku przeciĊtna wielkoĞü standardowej produkcji rolnej dla paĔstw
czáonkowskich UE niemal nie korelowaáa ze wspóáczynnikiem wieku populacji
zarządzających gospodarstwami rolnymi w tych krajach (rysunek 1.3)59. JednakĪe w przypadku znacznej czĊĞci czáonków Unii niskim wartoĞciom standardowej produkcji rolnej na gospodarstwo towarzyszyáy niewielkie wartoĞci wspóáczynnika wieku kierowników. W rolnictwie tych krajów duĪy udziaá miaáy gospodarstwa rolne z niewielką skalą produkcji, prowadzone przez starsze osoby.
Taka sytuacja charakteryzowaáa szczególnie PortugaliĊ, Cypr i ChorwacjĊ.
Wysoką przeciĊtną wartoĞü wielkoĞci ekonomicznej gospodarstwa rolnego wspóáwystĊpującą z niekorzystnym wskaĨnikiem struktury demograficznej kierowników odnotowano przede wszystkim dla Holandii, Danii i Belgii.
Gospodarstwa z tych krajów charakteryzowaáa wysoka intensywnoĞü produkcji
i produktywnoĞü nakáadów pracy60. Udziaá jednostek o duĪej wielkoĞci ekonomicznej (Ğrednio-duĪych, duĪych i bardzo duĪych) byá tam znaczący i wynosiá odpowiednio 63, 42 i 48%. JednakĪe w wymienionych krajach odsetek
máodych kategorii wiekowych zarządzających ksztaátowaá siĊ na relatywnie
niskim poziomie.
Z kolei wzglĊdną máodoĞü populacji zarządzających gospodarstwami rolnymi powiązaną z relatywnie niewielką Ğrednią wielkoĞcią ekonomiczną zaobserwowano dla Polski i Austrii. WiĊkszoĞü gospodarstw ze wspomnianych paĔstw stanowiáy jednostki o bardzo niskiej wielkoĞci ekonomicznej. Relatywnie
duĪe przeciĊtne wartoĞci wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw i wspóáczynniki
wieku dotyczyáy z kolei Czech, Niemiec, Francji i Luksemburga. Pod wzglĊdem
demograficznym i produkcyjnym sytuacja sektora rolnego we wspomnianych
krajach byáa wzglĊdnie najkorzystniejsza.
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Wspomniana wspóázaleĪnoĞü byáa bliska zeru. Wspóáczynnik korelacji liniowej Pearsona
( rXY ) wyniósá zaledwie 0,055.
60
Poczta W., Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzglĊdnieniem przemian strukturalnych, [w:] Wilkin J., NurzyĔska I. (red.), Polska wieĞ 2012. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 74, 95.
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Rysunek 1.3. Wspóáczynnik wieku kierowników (oĞ pozioma) a wielkoĞü
ekonomiczna (wedáug wartoĞci standardowej produkcji SO, wyraĪonej w euro)
gospodarstw rolnych (oĞ pionowa) w paĔstwach Unii Europejskiej (2010 rok)
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Oznaczenia paĔstw jak na rysunku 1.2. Zielone osie oznaczają wartoĞci przeciĊtne dla wspóáczynnika wieku (oĞ pozioma) oraz Ğredniej wielkoĞci standardowej produkcji (oĞ pionowa).
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych Eurostatu za 2010 rok.

1.5. Poziom wyksztaácenia rolniczego
Charakterystycznym zjawiskiem dla wspóáczesnych spoáeczeĔstw europejskich jest wzrost poziomu skolaryzacji. Tendencja ta ma miejsce od poáowy
ubiegáego wieku i jest związana z ekonomiczną i spoáeczną waloryzacją wyksztaácenia formalnego. NiezaleĪnie od poprawy ogólnego przygotowania
szkolnego ludnoĞci zwraca siĊ uwagĊ na istnienie znacznych dysproporcji edukacyjnych. WyraĪają siĊ one nie tylko w róĪnej skali upowszechnienia ksztaácenia na poszczególnych szczeblach (od przedszkolnego po wyĪszy) miĊdzy krajami, ale takĪe regionami, typami obszarów wyróĪnionych ze wzglĊdu na stopieĔ urbanizacji czy poszczególnymi kategoriami spoáeczno-zawodowymi.
Przykáadem zbiorowoĞci charakteryzującej siĊ wzglĊdnie niĪszym poziomem
wyksztaácenia są mieszkaĔcy obszarów wiejskich, a w szczególnoĞci zatrudnieni
w rolnictwie i rolnicy. Niski poziom kwalifikacji ludnoĞci stanowi czynnik ha27

mujący wielofunkcyjny rozwój wsi, jak równieĪ jedną z barier proefektywnoĞciowych przemian w pierwszym sektorze.
Poziom wyksztaácenia rolniczego61 kierowników gospodarstw rolnych
w poszczególnych paĔstwach UE byá zróĪnicowany. Ze zgromadzonych informacji wynika jednak, Īe w zdecydowanej wiĊkszoĞci krajów dominowaáy
osoby, których stopieĔ kwalifikacji zawodowych moĪna oceniü jako niski
(rysunek 1.4). W 2010 roku osoby bez zawodowego przygotowania rolniczego, posiadające wyáącznie doĞwiadczenie praktyczne, stanowiáy 81% ogóáu
zarządzających gospodarstwami rolnymi w UE. Edukacją rolniczą na szczeblu zasadniczym legitymowaáo siĊ 12% badanej grupy. Z kolei peáne kierunkowe wyksztaácenie dotyczyáo 7% spoĞród ogóáu unijnych kierowników gospodarstw. Oprócz niskiego poziomu kwalifikacji zawodowych opisywanej
zbiorowoĞci, stwierdziü naleĪy fakt dalszego pogorszenia siĊ sytuacji w tym
zakresie. Wedáug szacunków Eurostatu w porównaniu do poprzedniego badania (tj. 2005) w 2010 roku odsetek kierowników gospodarstw rolnych nieposiadających formalnego wyksztaácenia kierunkowego zwiĊkszyá siĊ o 2 p.p.
(tj. z 79 do 81%).
W 2010 roku wzglĊdnie najwiĊcej kierowników gospodarstw z zasadniczym i peánym wyksztaáceniem rolniczym odnotowano w Holandii i w Niemczech. Udziaá takich osób wĞród ogóáu zarządzających gospodarstwami w tych
61

WskaĨnik poziomu wyksztaácenia uĪytkowników i kierowników gospodarstw rolnych
i korzystania przez nich z usáug doradczych jest to miara oparta na deklarowanym poziomie
ukoĔczonej edukacji formalnej oraz przeszkoleniu w dziedzinie rolnictwa. Konstrukcja
wskaĨnika oparta jest na zaáoĪeniu, Īe máody wiek i wysoki poziom wyksztaácenia rolników
przyczynia siĊ do efektywnego zarządzania gospodarstwem. Jak precyzuje to jeden z unijnych
dokumentów: „Lepiej wyksztaáceni, bardziej innowacyjni i Ğwiadomi rolnicy wzglĊdnie lepiej
adaptują siĊ do aktualnych okolicznoĞci gospodarczych (analiza kosztów, wdraĪanie postĊpu
technicznego), problemów Ğrodowiskowych (wykorzystanie wody, stosowanie nawozów
i Ğrodków ochrony roĞlin) i warunków spoáecznych (uwzglĊdnianie kontekstu spoáecznego,
nowe, bezpoĞrednie rynki)”; por. Environmental statistics and accounts in Europe, Eurostat,
Luksemburg 2010, s. 246. W badaniu struktury gospodarstw rolnych poziom wyksztaácenia
kierownika gospodarstwa obejmowaá trzy kategorie: tylko praktyczne doĞwiadczenie rolnicze (practical experience): doĞwiadczenie uzyskane wyáącznie poprzez pracĊ w gospodarstwie rolnym; zasadnicze wyksztaácenie rolnicze (basic training): „wszelkie kursy szkoleniowe ukoĔczone w ogólnej szkole rolniczej lub instytucji specjalizującej siĊ w pewnych
przedmiotach (wáączając w to ogrodnictwo, uprawĊ winoroĞli, leĞnictwo, hodowlĊ ryb, weterynariĊ, technologiĊ rolniczą i przedmioty powiązane). Za wyksztaácenie zasadnicze uwaĪa
siĊ ukoĔczoną praktykĊ rolniczą”; peáne wyksztaácenie rolnicze (full agricultural training):
„wszelkie kursy szkoleniowe z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, uprawy winoroĞli, leĞnictwa,
hodowli ryb, weterynarii, technologii rolniczej lub przedmiotów powiązanych trwające przez
okres odpowiadający dwóm latom szkoleĔ w peánym wymiarze godzin po zakoĔczeniu obowiązkowej edukacji, ukoĔczone w uczelni rolniczej, na uniwersytecie lub w innej instytucji
szkolnictwa wyĪszego”; Rozporządzenie 1200/2009.
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paĔstwach wynosiá odpowiednio 71 i 69%. Profesjonalne przygotowanie holenderskich i niemieckich rolników naleĪaáo od dawna do relatywnie najlepszych
w Europie62. WzglĊdnie najmniejszy odsetek osób posiadających zasadnicze
i peáne wyksztaácenie rolnicze charakteryzowaá rumuĔskich i buágarskich kierowników gospodarstw. Ich udziaá wĞród ogóáu wynosiá zaledwie 3%. W dwóch ostatnich krajach struktura wyksztaácenia zarządzających gospodarstwami pogorszyáa
siĊ. W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w 2005 roku zwiĊkszyá siĊ tam
bowiem odsetek osób ze wzglĊdnie najniĪszym poziomem wyksztaácenia63.
Rysunek 1.4. Poziom wyksztaácenia rolniczego kierowników gospodarstw
w paĔstwach Unii Europejskiej* (2010 rok)
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* dane nie obejmują Wáoch, poniewaĪ nie byáy one porównywalne z innymi krajami, ze
wzglĊdu na sposób definiowania doĞwiadczenia praktycznego i wyksztaácenia zasadniczego.
ħródáo: Eurostat, dostĊp: 17.01.2013.

Z danych Eurostatu wynika ponadto, Īe w 2010 roku pod wzglĊdem wykwalifikowania zawodowego polscy kierownicy gospodarstw rolnych zajmowali
62

Hermans F., Klerkx L., Roep D., Agriculture knowledge system in transition: towards more
effective and efficient support of lerning and innovation networks for sustainable agriculture
(SOLINSA), Project Number 266306, Seventh Framework Programme of the EU,
http://www.solinsa.org/fileadmin/Files/deliverables/D3_1a_Comparative_analysis_and_synth
esis_report_final_Nov_2011.pdf, s. 51.
63
W 2010 roku w Rumunii wzrost ten wyniósá 5 p.p. (z 93 do 97%) a w Buágarii o 2 p.p.
(z 95 do 97%).
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relatywnie wysoką pozycjĊ. Zasadniczym wyksztaáceniem rolniczym dysponowaáo bowiem 21% z nich, a peánym 25%. Stosunkowo duĪe rozpowszechnienie
wĞród ogóáu zarządzających w Polsce osób z przygotowaniem kierunkowym,
które wykracza poza doĞwiadczenie praktyczne, áączyü naleĪy z faktem, iĪ nadal
znaczna czĊĞü starszych rolników dysponowaáa uzyskanym w przeszáoĞci tzw.
kursowym przygotowaniem do zawodu64. Oprócz tego, wzglĊdnie liczna byáa
kategoria gospodarujących legitymujących siĊ wyksztaáceniem rolniczym uzyskanym w szkole zawodowej, Ğredniej i pomaturalnej65. Dane Eurostatu dokumentują fakt powiązania poziomu wyksztaácenia rolniczego kierowników unijnych
gospodarstw rolnych z ich wiekiem (rysunek 1.5).
PrzeciĊtnie biorąc, wraz ze wzrostem wieku zarządzających gospodarstwami malaáa czĊstoĞü osób dysponujących peánym wyksztaáceniem rolniczym.
W najmáodszej kategorii wiekowej opisywanej zbiorowoĞci takie jednostki stanowiáy 14%, a w najstarszej zaledwie 1%. Zwraca uwagĊ fakt, iĪ wzglĊdnie
najwiĊcej osób z zasadniczym wyksztaáceniem rolniczym byáo wĞród kierowników gospodarstw w wieku 45-54 lata.
Rozpatrując wszystkie paĔstwa czáonkowskie Unii w 2010 roku poziom
wyksztaácenia rolniczego kierownika áączyá siĊ z wielkoĞcią ekonomiczną gospodarstwa rolnego (rysunek 1.6). Wraz ze zwiĊkszaniem siĊ tego wskaĨnika dla
gospodarstwa, Ğrednio biorąc, rósá poziom wyksztaácenia kierownika. Peánymi
kwalifikacjami kierunkowymi legitymowaá siĊ co piąty zarządzający jednostką
Ğrednio duĪą i niespeána co trzeci duĪą. WĞród kierowników gospodarstw o relatywnie najmniejszej wielkoĞci ekonomicznej, tj. maáych i bardzo maáych, takich
osób byáo bardzo niewiele. ZbiorowoĞü dominującą stanowiáy tam osoby, których kwalifikacje zawodowe opieraáy siĊ wyáącznie na praktyce.

64

Uzyskanie tytuáu kwalifikacyjnego w zawodach rolniczych w przeszáoĞci stanowiáo warunek przejĊcia gospodarstwa rolnego; Kozáowska B., Status zawodowy rolnika i reprezentacja
rolniczych interesów zawodowych, [w:] Stelmachowski A. (red.), Prawo rolne, Wydanie drugie, Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 288.
65
Wedáug danych statystyki publicznej w 2010 roku w Polsce przeszáo co piąty kierownik
indywidualnego gospodarstwa posiadaá rolnicze wyksztaácenie kursowe. Uzyskane w szkole
na poziomie zasadniczym oraz Ğrednim i pomaturalnym kwalifikacje dotyczyáy odpowiednio
niespeána co siódmego i co dziesiątego zarządzającego. Wyksztaácenie wyĪsze odnotowano
incydentalnie; Karwat-WoĨniak B., Zmiany w spoáeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach
rozwojowych rolnictwa, J. Agribus. Rural Dev. 2(28), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, PoznaĔ 2013, s. 129.
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Rysunek 1.5. Poziom wyksztaácenia rolniczego a wiek kierowników
gospodarstw w Unii Europejskiej w 2010 roku
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ħródáo: Eurostat, dostĊp: 29.08.2013.

Rysunek 1.6. Poziom wyksztaácenia rolniczego kierowników a wielkoĞü
ekonomiczna gospodarstw (wedáug wartoĞci standardowej produkcji SO,
wyraĪonej w tys. euro) w paĔstwach UE w 2010 roku
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ħródáo: Eurostat, dostĊp: 27.08.2013.
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1.6. Uczestnictwo w ksztaáceniu zawodowym
Jak wspomniano wczeĞniej istotne znaczenie w prowadzeniu dziaáalnoĞci
rolniczej ma nieustanne aktualizowanie informacji i umiejĊtnoĞci mających
wpáyw na produkcjĊ w gospodarstwach. Zmienna sytuacja na rynkach rolnych,
czĊste modyfikacje w zakresie polityki rolnej i prawnych warunków prowadzenia dziaáalnoĞci, jak równieĪ postĊp techniczny i biologiczny, wymagają uzupeániania posiadanych przez rolników kwalifikacji. Jednym ze sposobów poszerzania kompetencji jest branie udziaáu w zorganizowanych (instytucjonalnych)
formach pozaszkolnego ksztaácenia, a zwáaszcza kursach zawodowych i szkoleniach. NiezaleĪnie od wykonywanej profesji podejmowanie aktywnoĞci tego
typu moĪe przyczyniaü siĊ do osiągania relatywnie wiĊkszych dochodów, ale
takĪe przeciwdziaáaü wczesnej dezaktywizacji zawodowej. Szczególnie pozytywny wpáyw ma doskonalenie umiejĊtnoĞci w przypadku osób w wieku Ğrednim i starszym, których przerwa w nauce obejmowaáa dáugi okres. Jak wskazano, stosunkowo najwiĊcej osób bez rolniczego wyksztaácenia odnotowano
wĞród kierowników unijnych gospodarstw rolnych w wieku powyĪej 55 lat.
Badania struktury gospodarstw rolnych w UE dostarczają danych dotyczących rozpowszechnienia praktyk ustawicznego ksztaácenia wĞród rolników.
Z zebranych informacji wynika, Īe w 2010 roku na poziomie caáej Unii skala
uczestnictwa kierowników gospodarstw rolnych w ksztaáceniu zawodowym
w ciągu 12 miesiĊcy66 od badania ksztaátowaáa siĊ na poziomie 6% (rysunek 1.7). StopieĔ partycypacji w szkoleniach áączyá siĊ z wiekiem rolników oraz
z liczebnoĞcią gospodarstw rolnych w danym kraju67. Na poziomie caáej UE
i w zdecydowanej wiĊkszoĞci paĔstw czáonkowskich im máodsza byáa kategoria
wiekowa rolników, tym notowano wyĪszy poziom uczestnictwa w szkoleniach
zawodowych68. Przykáadowo dla wszystkich krajów czáonkowskich w grupie
osób kierujących gospodarstwami w wieku do 35 lat odsetek przeszkolonych
wyniósá 10%, a w zbiorowoĞci jednostek w wieku 65 lat i wiĊcej analogiczny
wskaĨnik ksztaátowaá siĊ na poziomie 2%. WzglĊdnie wiĊksze liczebnoĞci go66

W badaniu struktury gospodarstw rolnych za ksztaácenie zawodowe uznaje siĊ „dziaáanie
szkoleniowe prowadzone przez osobĊ lub instytucjĊ szkoleniową, którego podstawowym celem jest nabycie nowych umiejĊtnoĞci związanych z dziaáalnoĞcią gospodarstwa lub dziaáalnoĞcią bezpoĞrednio związaną z gospodarstwem lub rozwojem i ulepszaniem istniejących
gospodarstw”; por. Rozporządzenie 1200/2009.
67
Wspóáczynnik korelacji liniowej Pearsona ( rXY ) miĊdzy liczbą gospodarstw rolnych a odsetkiem osób uczestniczących w szkoleniach w ciągu ostatnich dwunastu miesiĊcy wyniósá – 0,36.
Z kolei wartoĞü tej statystyki dla zaleĪnoĞci pomiĊdzy wspóáczynnikiem wieku kierowników
gospodarstw rolnych a odsetkiem osób uczestniczących w szkoleniach wyniosáa 0,27.
68
Związek ten nie odnosiá siĊ jedynie do Buágarii, Danii, àotwy, Malty i Rumunii.
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spodarstw odpowiadaáy takĪe zazwyczaj wzglĊdnie niĪszym udziaáom w opisywanej formie ksztaácenia. Bardzo maáą skalĊ uczestnictwa w szkoleniach odnotowano w Rumunii (mniej niĪ 1% rolników) i Grecji (1%), gdzie zbiorowoĞü
gospodarstw rolnych byáa znacząca. DuĪy stopieĔ partycypacji w ksztaáceniu
zawodowym zaobserwowano z kolei w paĔstwach, w których funkcjonowaáa
niewielka lub bardzo niewielka liczba gospodarstw rolnych, czyli w Sáowenii
i w Luksemburgu. W wymienionych krajach w szkoleniach uczestniczyáo odpowiednio 43 i 36% ogóáu zarządzających gospodarstwami rolnymi.
Na uwagĊ zasáugują kraje, w których miaá miejsce ponadprzeciĊtny udziaá
rolników w ksztaáceniu zawodowym, niezaleĪnie od duĪej liczby gospodarstw
rolnych. Taka sytuacja dotyczyáa przede wszystkim Francji, Polski i WĊgier.
W 2010 roku w wymienionych krajach w szkoleniach uczestniczyá co dziesiąty
kierownik gospodarstwa rolnego.
Rysunek 1.7. Uczestnictwo kierowników w ksztaáceniu zawodowym w ciągu
ostatnich 12 miesiĊcy a liczebnoĞü gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej
(2010 rok)
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ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych Eurostatu, dostĊp: 28.08.2013.

Znaczące uczestnictwo rolników w pozaszkolnym ksztaáceniu zawodowym w czĊĞci krajów mogáo byü efektem wsparcia publicznego, a w szczególnoĞci instrumentów WPR. W latach 2007-2013 w ramach realizacji jednego
z priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich polegającego na poprawie
konkurencyjnoĞci sektora rolnego i leĞnego, wdraĪano Ğrodki, których celem
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byáo upowszechnienie wiedzy oraz podniesienie kapitaáu ludzkiego wĞród rolników. Jeden z instrumentów tej polityki dotyczyá ksztaácenia zawodowego (szkoleĔ) i dziaáaĔ informacyjnych69. Z danych wynika, Īe do koĔca 2011 roku na
poziomie caáej UE w szkoleniach i dziaáaniach informacyjnych wspartych przez
EFRROW (dziaáanie 111) uczestniczyáo 466 tys. osób70, co stanowiáo 12% zakáadanej liczby beneficjentów na lata 2007-2013 (najwiĊcej w Hiszpanii, Francji, Belgii i na Litwie). Do 2010 roku w Polsce skala partycypacji w tych przedsiĊwziĊciach byáa bardzo niewielka. NaleĪy wiĊc sądziü, iĪ badani kierownicy
gospodarstw w relatywnie wiĊkszym zakresie korzystali tam z innych ofert
ksztaácenia ustawicznego71.

1.7. Korzystanie z usáug doradczych72
Jeden ze sposobów upowszechniania wiedzy wĞród rolników i poprawy
kapitaáu ludzkiego stanowią usáugi doradcze. Korzystanie z profesjonalnych porad moĪe przyczyniaü siĊ takĪe do pozytywnego wpáywu dziaáalnoĞci rolniczej
na Ğrodowisko naturalne oraz podniesienia konkurencyjnoĞci ekonomicznej gospodarstw rolnych. Z tego powodu doradztwo staáo siĊ istotnym elementem
69

Dziaáania te miaáy polegaü przede wszystkim na rozpowszechnianiu wiedzy naukowej
i praktyk innowacyjnych wĞród osób pracujących w sektorze rolnym, ĪywnoĞciowym i leĞnym, (dziaáanie 111) oraz szkoleniach i informowaniu podmiotów gospodarczych dziaáających w dziedzinach objĊtych osią 3 (dziaáanie 331); por. Rozporządzenie Rady (WE)
nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) (dalej Rozporządzenie 1698/2005),
s. 288, 294, 295. ĝrodki EFRROW na realizacjĊ w latach 2007-2013 programów rozwoju
obszarów wiejskich wyniosáy 96 mld euro. Znaczenie wymienionych dziaáaĔ byáo jednak
relatywnie niewielkie. Na dziaáanie 111 przewidziano 3% Ğrodków EFRROW przeznaczonych na realizacjĊ osi 1. Z kolei na dziaáanie 331 analogiczny wskaĨnik wyniósá 1%.
70
Liczba ta obejmowaáa nie tylko rolników, ale i inne osoby zatrudnione w rolnictwie, leĞnictwie i przemyĞle spoĪywczym. Dotyczyáa ona krajów, które udostĊpniáy dane odnoĞnie liczby
uczestników; por. http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measureinformation
sheets/C_Infosheet_111.pdf, dostĊp: 10.11.2013.
71
Od poáowy 2010 roku w Polsce udziaá w szkoleniach organizowanych w ramach PROW
2007-2013 znacznie siĊ zwiĊkszyá. Z dostĊpnych informacji wynika, Īe do wrzeĞnia 2013
roku przeszkolono ponad 171 tys. osób, co stanowiáo 57% zakáadanej liczby uczestników;
por. KuĞmirek C., WdraĪanie dziaáania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leĞnictwie”, prezentacja wygáoszona na seminarium informacyjnym w dniu
25.09.2013 r. w Warszawie, http://www.fapa.com.pl, dostĊp: 01.12.2013 r.
72
WziĊto pod uwagĊ wyáącznie korzystanie z usáug doradczych wspartych w ramach WPR ze
Ğrodków EFRROW. Zbierano informacje o korzystaniu ze Ğrodków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ciągu trzech lat poprzedzających badanie. Jednym z nich byáy usáugi doradcze; por. Rozporządzenie 1200/2009.
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w polityce rolnej UE oraz poszczególnych paĔstw czáonkowskich73. Po pierwsze, upatruje siĊ w nim sposób na rozpropagowanie okreĞlonego podejĞcia
w zakresie prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej. Ma ono dotyczyü przede wszystkim praktyk sprzyjających zdrowiu publicznemu, zdrowiu i dobrostanowi zwierząt, zdrowotnoĞci roĞlin, ochronie Ğrodowiska naturalnego i pozytywnemu oddziaáywaniu na klimat, jak równieĪ stosowaniu zasad dobrej kultury rolnej. Po
drugie, usáugi doradcze Ğwiadczone rolnikom mają byü Ğrodkiem transferu wiedzy i innowacji74. W okresie programowania 2007-2013 korzystanie przez rolników z usáug doradczych byáo wspierane w ramach programów rozwoju obszarów
wiejskich paĔstw czáonkowskich UE, finansowanych ze Ğrodków EFRROW.
Jak wynika z danych Eurostatu zdecydowanie najbardziej aktywni w korzystaniu z pomocy doradczej oferowanej za poĞrednictwem instrumentów WPR
byli duĔscy rolnicy. Usáugi doradcze objĊáy tam 71% gospodarstw rolnych, które
wytwarzaáy istotną czĊĞü produkcji i dysponowaáy wiĊkszoĞcią gruntów rolnych.
ZasiĊg rozpowszechnienia usáug doradczych oferowanych w ramach
PROW byá jeszcze wzglĊdnie duĪy tylko w Czechach i Estonii – dotyczyá on
odpowiednio 11 i 7% gospodarstw rolnych z wymienionych krajów. W pozostaáych paĔstwach skala korzystania z opisywanego rodzaju wsparcia byáa znikoma
i oscylowaáa wokóá 1-2% wszystkich gospodarstw rolnych.
Dane zaprezentowane w tabeli 1.5 dokumentują fakt, iĪ usáugi doradcze
Ğwiadczone w ramach WPR 2007-2013 cieszyáy siĊ dotychczas niewielkim zainteresowaniem wĞród polskich rolników. Do koĔca 2010 roku objĊto nimi niespeána 1% gospodarstw rolnych. Zajmowaáy one 3% wszystkich gruntów rolnych oraz wytwarzaáy 3% caákowitej standardowej produkcji. Przyczyny maáej
skali korzystania z opisywanego rodzaju pomocy w Polsce przypisywano niewielkiej motywacji potencjalnych beneficjentów, koniecznoĞci ponoszenia przez
nich czĊĞci kosztów w zamian za uzyskiwane wsparcie75 oraz krótkiemu okresowi dostĊpnoĞci76.
73

Reforma WPR z 2003 roku polegaáa m.in. na wprowadzeniu Systemu Doradztwa Rolniczego (Farm Advisory System). Jego celem jest udzielenie pomocy doradczej rolnikom. Dodatkowo otrzymywanie páatnoĞci bezpoĞrednich uzaleĪniono od stosowania wymogów UE
w zakresie zarządzania gospodarstwem i utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną Ğrodowiska.
74
Pakiet legislacyjny WPR 2014-2020 zakáada tworzenie Sieci Europejskiego Partnerstwa na
rzecz Innowacji (EPI), w ramach której wspólne przedsiĊwziĊcia mają realizowaü pracownicy
sektora badaĔ, rolnicy, doradcy i przedsiĊbiorcy.
75
Dofinansowanie ze Ğrodków publicznych obejmowaáo 80% kosztów pojedynczej usáugi
doradczej. W pierwszej kolejnoĞci beneficjent ponosiá caákowity koszt usáugi doradczej razem
z podatkiem VAT (realnie finansowaá usáugĊ w 42%), dopiero póĨniej po speánieniu formalnoĞci otrzymywaá on czĊĞciową refundacjĊ poniesionych wydatków; por. Moskaáa P., Radomski P., WdraĪanie dziaáania „Korzystanie z usáug doradczych przez rolników i posiadaczy
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Tabela 1.2. Rozpowszechnienie usáug doradczych Ğwiadczonych w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej w gospodarstwach rolnych paĔstw Unii Europejskiej (2010 rok)

Kraj

Buágaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Chorwacja
Wáochy
Cypr
àotwa
Litwa
Luksemburg
WĊgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Sáowenia
Sáowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania

Liczba
gospodarstw
rolnych
ogóáem

Odsetek
gospodarstw
objĊtych
usáugami
doradczymi
w ramach
WPR
(w %)

370490
22860
42100
299130
19610
139890
723060
989800
516100
233280
1620880
38860
83390
199910
2200
576810
12530
72320
150170
1506620
305270
3859040
74650
24460
63870
71090
186800

0,0
11,1
70,5
1,5
6,8
0,0
1,0
0,6
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,9
0,0
1,2
0,0
1,3
0,0
0,7
0,2
0,0
1,4
1,8
2,4
0,0
0,5

Powierzchnia
gruntów
rolnych
ogóáem
(w tys. UAA)

Grunty rolne
gospodarstw
objĊtych
usáugami
doradczymi
w gruntach
rolnych
ogóáem
(w %)

WartoĞü SO
gospodarstw
rolnych
ogóáem
(w mln. euro)

4476
3484
2647
16704
941
4991
3478
23753
27837
1316
12856
118
1796
2743
131
4686
11
1872
2878
14447
3668
13306
483
1896
2291
3066
16882

0,0
45,8
84,1
4,1
36,4
0,0
2,0
1,8
0,0
0,0
2,1
0,0
0,0
8,4
0,0
30,3
0,0
2,9
0,0
3,4
0,3
0,0
6,3
23,9
4,2
0,0
0,8

2537
3852
8431
41494
595
4298
6700
34173
50733
2115
49460
459
777
1526
269
5241
96
18930
5879
18987
4640
10420
913
1731
3098
3733
19555

WartoĞü SO
gospodarstw
objĊtych
doradztwem
w SO ogóáem
(w %)

0,0
46,6
84,6
5,0
43,7
0,0
2,2
1,4
0,0
0,0
3,2
0,0
0,0
7,8
0,0
24,4
0,0
1,8
0,0
3,3
0,4
0,0
10,9
21,0
5,2
0,0
1,0

Brak danych dla Belgii
ħródáo: Eurostat, dostĊp: 17.01.2013.
lasów” objĊtego PROW 2007-2013 w opinii oĞrodków doradztwa rolniczego, ZDR nr 1/2011,
CDR Oddziaá w Poznaniu, PoznaĔ 2011, s. 74.
76
System wsparcia doradczego w ramach PROW 2007-2013 rozpocząá funkcjonowanie
w Polsce od marca 2009 roku. Z dostĊpnych danych wynika, Īe po 2010 roku skala korzystania z usáug doradczych znacznie siĊ zwiĊkszyáa, choü nadal pozostawaáa ona daleka od zakáadanych celów (ponad 74 tys. osób, obejmująca równieĪ posiadaczy lasów). Do listopada 2013
liczba beneficjentów usáug doradczych wyniosáa 35,6 tys. osób; por. Zbiorcze sprawozdanie
bieĪące tygodniowe z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
http://www.minrol.gov.pl/, dane narastająco wedáug stanu na dzieĔ 22.11.2013 r. dostĊp:
12.12.2013 r.
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1.8. Podsumowanie
Przedstawione w rozdziale analizy oparte byáy na zaáoĪeniu istotnoĞci
cech spoáeczno-demograficznych w procesie kierowania gospodarstwami rolnymi. Uznano, iĪ wybrane charakterystyki osób zarządzających powiązane są
z ekonomicznym aspektem prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej. RozwaĪając
efekty produkcyjne czy perspektywy rozwojowe gospodarstw rolnych trudno
bowiem abstrahowaü od wáaĞciwoĞci czy postaw osób nimi kierujących. Oprócz
gospodarczej strony coraz wiĊkszą rolĊ przypisuje siĊ równieĪ innym wymiarom
prowadzenia produkcji rolnej. Dotyczą one relacji caáego sektora i skáadających
siĊ na niego jednostek ze Ğrodowiskiem oraz otoczeniem spoáecznym. W tym
kontekĞcie szczególną uwagĊ zwraca siĊ na oddziaáywanie rolnictwa na zmiany
klimatyczne, ksztaátowanie krajobrazu, wykorzystanie zasobów naturalnych czy
jakoĞü i bezpieczeĔstwo ĪywnoĞci oraz utrzymanie ĪywotnoĞci obszarów wiejskich. Wszystkie wymienione kwestie uwarunkowane są podejmowaniem okreĞlonych dziaáaĔ osób zarządzających gospodarstwami rolnymi. Nie bez wpáywu
na te praktyki pozostają takie cechy rolników jak faza Īycia (wiek), poziom
formalnych kwalifikacji zawodowych, wiedza i umiejĊtnoĞci praktyczne uzyskane w wyniku uczestnictwa w ksztaácenia ustawicznego oraz korzystania
z profesjonalnych usáug doradczych.
Z zaprezentowanych danych wynika, iĪ na poziomie UE zbiorowoĞü kierowników gospodarstw rolnych charakteryzowaáa siĊ niekorzystną strukturą
demograficzną. W populacji tej najwiĊkszy udziaá miaáy osoby ze starszych kategorii, a najmniejszy z máodszych grup wiekowych. Fakt ten áączyá siĊ
z okreĞlonym etapem rozwoju demograficznego tej zbiorowoĞci. MoĪe on równieĪ odzwierciedlaü procesy starzenia siĊ populacji, ale takĪe problemy ze
zmianami generacyjnymi w wielu gospodarstwach rolnych. W czĊĞci europejskich krajów odnotowano bowiem spowolnienie rotacji pokoleniowej rolników.
Towarzyszy jej zmniejszające siĊ tempo rekrutacji máodych do sektora przy jednoczesnym wydáuĪaniu siĊ aktywnoĞci zawodowej starszych osób. NiezrównowaĪony ksztaát struktury demograficznej osób zarządzających gospodarstwami
rolnymi áączyü naleĪy z procesami ekonomicznymi oraz postrzeganymi niekorzystnymi perspektywami dla prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej. Potwierdzeniem tego moĪe byü zaobserwowane w czĊĞci krajów UE wspóáwystĊpowanie
zaawansowanego wieku rolników z niekorzystnymi wáaĞciwoĞciami gospodarstw, Ğwiadczącymi o ich ograniczonym potencjale rynkowym (maáa powierzchnia gruntów rolnych czy niewielka skala produkcji). W uzupeánieniu
tych rozwaĪaĔ dodaü naleĪy, iĪ zbiorowoĞü kierujących gospodarstwami rolnymi w Polsce naleĪaáa do najmáodszej w Unii.
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W analizowanych paĔstwach wiĊkszoĞü rolników cechowaáa siĊ niskim
poziomem kierunkowego wyksztaácenia. Ich kwalifikacje oparte byáy przede
wszystkim na doĞwiadczeniu praktycznym. Z danych wynika, iĪ profesjonalnym
przygotowaniem zawodowym na poziomie caáej UE legitymowali siĊ relatywnie
czĊĞciej máodzi kierownicy i osoby prowadzące gospodarstwa o Ğredniej i duĪej
wielkoĞci ekonomicznej. WzglĊdnie wyĪszy poziom wyksztaácenia rolników
odnotowano zazwyczaj w krajach, gdzie dominowaáy efektywne i towarowe gospodarstwa rolne. Nie zmienia to faktu, Īe dane zgormadzone przez Eurostat
Ğwiadczą jednoczeĞnie o relatywnie dobrym przygotowaniu kierunkowym duĪej
grupy polskich kierowników gospodarstw rolnych.
WĞród osób zarządzających gospodarstwami rolnymi w paĔstwach UE
zróĪnicowana byáa równieĪ skala uczestnictwa w róĪnych formach ksztaácenia
ustawicznego, jak i stopieĔ korzystania z usáug doradczych bĊdących istotnym
elementem wdraĪania WPR. Dane Eurostatu dokumentują, iĪ w analizowanym
roku polskich rolników cechowaá ponadprzeciĊtny udziaá w szkoleniach zawodowych. WzglĊdnie mniej rozpowszechnione wĞród nich byáo korzystanie z profesjonalnej pomocy doradczej.
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Rozdziaá 2
Kobiety kierowniczki gospodarstw rolnych w UE

2.1. Skala zjawiska
Wedáug danych Eurostatu w roku 2010 na terenie dwudziestu oĞmiu paĔstw, które wchodzą do Wspólnoty znajdowaáo siĊ blisko 3,4 mln gospodarstw
rolnych kierowanych przez kobiety. W tym 1,3 mln w krajach UE-15, blisko 0,8
mln w grupie paĔstw przyjĊtych do UE razem z Polską oraz 1,4 mln áącznie
w Buágarii, Rumunii i Chorwacji.
W 2010 roku w krajach UE gospodarstwa prowadzone przez kobiety stanowiáy 28,0% ogóáu gospodarstw. Ogóáem wiĊcej gospodarstw z kierownikiem
kobietą znajdowaáo siĊ w paĔstwach przyjĊtych do UE razem z Polską (UE-10
oraz nowoprzyjĊtych (Buágaria Rumunia oraz Chorwacja – UE-3), gdzie wielkoĞü ta w badanym roku wynosiáa blisko 30%, wobec 24,3% w krajach UE-15
(tabela 2.1). Sytuacja byáa jednak zróĪnicowana miĊdzy poszczególnymi krajami we wszystkich wyszczególnionych grupach.
Tabela 2.1. Gospodarstwa kierowane przez kobiety w krajach UE w roku 2010.
Gospodarstwa kierowane przez kobiety
procent ogóáu
Ğredni obszar
w tys.
obszar w tys. ha
gospodarstw
w ha/1 gosp.
UE 28
3 432,51
28,0
23 268,86
6,8
UE 15
1 269,44
24,3
15 127,23
11,9
UE 10
778,74
30,4
4 954,36
6,4
UE 3
1 384,33
31,0
3 187,27
2,3
Polska
448,12
29,7
2 489,02
5,6
ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.
Kraje UE

W krajach tzw. „starej” Unii najwyĪszym odsetkiem kobiecych gospodarstw charakteryzowaáy siĊ Austria, Wáochy, Portugalia oraz Grecja – odpowiednio od 34,5% do 27,7% ogóáu gospodarstw. NajniĪszym zaĞ Holandia –
6,1%, Niemcy – 8,4% oraz Dania – 9,0%.
WĞród krajów przyjĊtych razem z Polską do Wspólnoty, najwyĪszy odsetek takich jednostek w roku 2010 byá na Litwie i w àotwie (odpowiednio 47,7%
oraz 46,8% ogóáu gospodarstw), a najniĪszy zaĞ na Malcie, gdzie blisko co dzie-
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siąte gospodarstwo prowadziáa kobieta. W Czechach i Sáowacji tego typu gospodarstwa stanowiáy odpowiednio 15,1% oraz 17,0%.
Z kolei w krajach przyjĊtych relatywnie niedawno w struktury unijne,
podobny stopieĔ sfeminizowania rolnictwa mierzony odsetkiem gospodarstw
zarządzanych przez kobiety, byá w Buágarii i Chorwacji (blisko co piąte gospodarstwo). Natomiast w Rumunii prawie co trzecie gospodarstwo miaáo
kierownika kobietĊ.
W roku 2010, áącznie w krajach UE, kobiety sprawowaáy pieczĊ nad
23 268,9 tys. ha UR, co stanowiáo 13,2% ogóáu uĪytków rolnych UE. W tym
w krajach starej Unii Europejskiej wielkoĞü ta wynosiáa 15 127,2 tys. ha UR
(12,0% ogóáu UR).
ĝrednia wielkoĞü tych gospodarstw byáa bardzo zróĪnicowana w poszczególnych paĔstwach. PrzeciĊtnie najwiĊksze obszarowo tego typu gospodarstwa znajdowaáy siĊ w Czechach – 63,9 ha, Niemczech – 43,1 ha oraz Sáowacji – 38,4 ha.
PodkreĞlenia wymaga fakt, iĪ w kaĪdym z krajów UE Ğredni obszar gospodarstwa prowadzonego przez kobietĊ byá zdecydowanie niĪszy (w przewaĪającej liczbie krajów o blisko poáowĊ lub wiĊcej), niĪ Ğredni obszar gospodarstwa
rolnego kierowanego przez mĊĪczyznĊ (rysunki 2.1-2.3.).
Rysunek 2.1. ĝredni obszar gospodarstw kierowanych przez kobiety i mĊĪczyzn
w krajach UE w 2010 roku
Ƒredni obszar gospodarstwa w ha kobiety

Ƒredni obszar gospodarstwa w ha mħǏczyǍni

28,1

17,3
14,4
11,9
6,8

6,4

5,2
2,3

UE 28

UE 15

UE 10

ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.
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UE 3

Rysunek 2.2. ĝredni obszar gospodarstw kierowanych przez kobiety i mĊĪczyzn
w krajach UE w 2010 roku, w podziale na páeü UE-15
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Ƒredni obszar gospodarstwa w ha kobiety

Ƒredni obszar gospodarstwa w ha mħǏczyǍni

ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.

Rysunek 2.3. ĝredni obszar gospodarstw kierowanych przez kobiety i mĊĪczyzn
w krajach UE w 2010 roku, w podziale na páeü UE-13
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ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.
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2.2. Struktura wiekowa kobiet kierujących gospodarstwami rolnymi
w paĔstwach UE
Ogóáem w paĔstwach UE, w roku 2010, ponad jedna trzecia kierowniczek gospodarstw rolnych przekroczyáa 65 lat, blisko jedna czwarta byáa
w wieku od 45 do 54 lat, jedna piąta nie przekroczyáa 44 lat. Kobiety w najmáodszej grupie wiekowej (do 35 lat) kierowaáy mniej niĪ co dziesiątym gospodarstwem (tabela 2.2).
Tabela 2.2. Struktura wiekowa kobiet kierowniczek gospodarstw rolnych
w paĔstwach UE w 2010 roku

Kraje UE
UE 28
UE 15
UE 10
UE 3
Polska

do 35
6,2
5,0
10,2
5,0
13,9

Kobiety kierowniczki w wieku lat:
35-44
45-54
55-64
w proc.
13,3
19,8
23,1
14,3
23,8
25,1
18,6
25,7
21,1
9,4
12,9
22,3
23,2
30,3
19,7

ponad 65
37,7
31,8
24,4
50,4
12,9

ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.

W strukturze wiekowej kobiet prowadzących gospodarstwa, w paĔstwach
przyjĊtych razem z Polską do UE, reprezentacja máodszych grup wiekowych
byáa wyĪsza niĪ w pozostaáych grupach krajów. Ogóáem w paĔstwach UE-10,
blisko jedna trzecia kobiet nie przekroczyáa 45 roku Īycia, a jedna czwarta mieĞciáa siĊ w grupie wiekowej od 45 do 54 lat. W Polsce kobiety kierujące gospodarstwami rolnymi charakteryzowaáy siĊ relatywnie liczniejszą reprezentacją
w máodszych grupach wiekowych, niĪ Ğrednio w paĔstwach UE, zarówno
w skali ogólnej jak i w poszczególnych grupach paĔstw europejskich. Co prawda jedna trzecia kobiet kierowniczek, w Polsce kraju ukoĔczyáa 55 lat, ale jednoczeĞnie ponad poáowĊ stanowiáy kobiety w grupie wiekowej 35-54 lata,
a udziaá (odsetek) kobiet reprezentujący najmáodszą wyszczególnioną grupĊ
wiekową, w ogólnej strukturze wieku, byá najwyĪszy w Europie. TakĪe w Czechach oraz Austrii i Buágarii, udziaá máodych kobiet wĞród ogóáu kierowniczek
byá zdecydowanie wyĪszy niĪ ogóáem w paĔstwach UE.
Relatywnie gorszą strukturą wiekową charakteryzowaáy siĊ kraje poáoĪone na poáudniu Europy, w tym Rumunia i Chorwacja, gdzie ogóáem ponad poáowa kobiet (kierowniczek) w roku 2010 byáa w wieku powyĪej 65 lat, a zaledwie co dwudziesta kierowniczka miaáa mniej niĪ 35 lat. Szczególnie duĪy odse42

tek najstarszych kobiet, przy jednoczesnym relatywnie niskim udziale najmáodszych w strukturze wiekowej, odnotowano takĪe w Portugalii, Wáoszech oraz
Grecji i Hiszpanii.
W roku 2010 w grupie mĊĪczyzn, struktura wiekowa kierowników byáa
bardziej korzystna niĪ w grupie kobiet we wszystkich analizowanych grupach
paĔstw unijnych (tabela 2.3).
Tabela 2.3. Struktura wieku mĊĪczyzn kierowników gospodarstw rolnych
w paĔstwach UE w 2010 roku
MĊĪczyĨni kierownicy w wieku lat:
35-44
45-54
55-64
w proc.
UE 28
7,9
17,9
23,9
23,7
UE 15
6,2
16,2
25,2
24,4
UE 10
11,8
21,5
29,7
22,9
UE 3
8,0
17,9
19,0
23,3
Polska
15,1
25,1
33,1
20,3
ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.
Kraje UE

do 35

ponad 65
26,5
28,0
14,2
31,7
6,5

Polscy mĊĪczyĨni, kierownicy gospodarstw rolnych, wypadali, podobnie
jak grupa kobiet, relatywnie korzystniej na tle pozostaáych paĔstw Europy
w przypadku struktury wiekowej. NajwyĪszym odsetkiem kierowników gospodarstw rolnych (mĊĪczyzn) po 65 roku Īycia, charakteryzowaáy siĊ Rumunia,
Portugalia Litwa i Sáowenia. Z kolei najwyĪszy odsetek najmáodszych kierujących warsztatami rolnymi posiadaáy Polska (13,9%), Czechy 13,0%), (13,9%),
Finlandia (11,5%) oraz Niemcy (10,7%).

2.3. Poziom wyksztaácenia rolniczego
Wedáug danych Eurostatu, jak juĪ wspomniano we wczeĞniejszej czĊĞci
publikacji, okreĞlone zostaáy trzy poziomy (kategorie) wyksztaácenia osób prowadzących gospodarstwa rolne. We wszystkich paĔstwach czáonkowskich ogóáem przewaĪaá poziom wyksztaácenia kierowników, okreĞlony jako praktyczne
doĞwiadczenie rolnicze, uzyskane wyáącznie poprzez pracĊ w gospodarstwie
rolnym. W grupie kobiet ten poziom wyksztaácenia miaáo nieco ponad trzy
czwarte z nich, a w grupie mĊĪczyzn aĪ dwie trzecie kierowników (tabela 2.4).
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Tabela 2.4. Struktura wyksztaácenia kierowników gospodarstw rolnych
w paĔstwach UE w 2010 roku wedáug páci

Kraje UE

UE 15
UE 10
UE 3
UE 28
Polska

Poziom wyksztaácenia rolniczego kierownika gospodarstwa rolnego
tylko praktyczne
peáne
zasadnicze
doĞwiadczenie rolnicze
kobiety
mĊĪczyĨni
kobiety
mĊĪczyĨni kobiety mĊĪczyĨni
w proc.
2,9
8,3
42,2
41,0
54,8
51,0
13,2
20,0
12,8
20,5
74,0
59,4
0,3
0,6
1,0
2,7
98,8
96,6
4,2
8,0
18,9
23,5
76,9
68,6
18,0
27,4
16,1
23,5
65,9
49,0

ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.

Zaledwie mniej niĪ co dziesiąty mĊĪczyzna i mniej niĪ co piąta kobieta
prowadząca produkcjĊ rolną, posiadali najwyĪszy poziom wyksztaácenia, tzw.
peáne wyksztaácenie rolnicze, trwające przez okres odpowiadający dwóm latom
szkoleĔ w peánym wymiarze godzin. Zdecydowanie gorszy, niĪ Ğrednia w paĔstwach UE-28, poziom wyksztaácenia reprezentowali, niezaleĪnie od páci, kierownicy w grupie paĔstw przyjĊtych do UE w 2004 roku. W tej zbiorowoĞci
pozytywnie wyróĪniaáy siĊ Czechy, Polska i àotwa, gdzie odnotowano najwyĪszy odsetek osób, niezaleĪnie od páci, z peánym oraz zasadniczym wyksztaáceniem rolniczym.
Relatywnie najniĪszy poziom wyksztaácenia rolniczego prezentowali kierowniczki i kierownicy w Grecji, Portugalii i Hiszpanii, gdzie tylko bez maáa co
dziesiąta osoba posiadaáa wyĪsze umiejĊtnoĞci niĪ praktyczne przygotowanie
rolnicze. Zwracają takĪe uwagĊ kobiety i mĊĪczyĨni w trzech paĔstwach najpóĨniej przyjĊtych do UE, gdzie ogóáem prawie wszyscy kierownicy, zarówno
kobiety jak i mĊĪczyĨni, byli przygotowani do pracy w rolnictwie tylko poprzez
zdobyte doĞwiadczenie w gospodarstwie rolnym.
Analiza poziomu wyksztaácenia w poszczególnych grupach paĔstw Europy
wykazaáa, iĪ ogóáem w 28 paĔstwach UE, ponad poáowa (59,5%) UR zarządzana
byáa przez kobiety tylko z praktycznym poziomem wyksztaácenia rolniczego.
W grupie mĊĪczyzn wielkoĞü ta wynosiáa, w roku 2010, 40,2% UR. Podobnie
jak w przypadku struktury wiekowej osób (kobiet i mĊĪczyzn), zarządzających
gospodarstwami rolnymi, relacje te byáy bardziej korzystne w grupie paĔstw
UE-10, niĪ w tzw. paĔstwach tzw. „starej” Unii (tabela 2.5).
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Tabela 2.5. Obszar uĪytków rolnych (w proc.) wedáug struktury wyksztaácenia
oraz páci kierowników gospodarstw rolnych w paĔstwach UE w 2010 roku

Kraje UE

UE 28
UE 15
UE 10
UE 3
Polska

Obszar UR (w proc) wedáug poziomu wyksztaácenia rolniczego kierownika
gospodarstwa rolnego
tylko praktyczne
peáne
zasadnicze
doĞwiadczenie rolnicze
kobiety
mĊĪczyĨni
kobiety
mĊĪczyĨni kobiety mĊĪczyĨni
w proc.
15,5
27,7
24,9
30,8
59,5
40,2
12,2
23,5
31,5
35,8
56,3
39,7
28,6
52,6
16,7
20,4
54,7
23,1
10,9
17,0
6,6
12,2
82,5
70,9
48,5
20,6
30,9
27,1
14,8
58,1

ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.

Tabela 2.6. Odsetek kobiet-kierowniczek gospodarstw rolnych w paĔstwach UE
wedáug poziomu wyksztaácenia i grup wiekowych w 2010 r.
Odsetek kobiet w grupie wiekowej z poziomem wyksztaácenia
do 35
35-44
45-54
55-64
ponad 65
peáne wyksztaácenie rolnicze
UE 28
9,5
7,9
7,2
3,5
0,8
UE 15
10,6
6,7
3,7
1,6
0,5
UE 10
16,5
16,1
18,2
13,2
4,3
UE 3
0,5
0,4
0,7
0,3
0,1
Polska
18,7
18,4
22,0
18,7
6,3
zasadnicze wyksztaácenie rolnicze
UE 28
15,6
20,7
24,2
22,1
14,1
UE 15
42,2
43,9
43,9
43,9
39,0
UE 10
6,1
7,9
14,5
19,4
11,9
UE 3
2,0
2,6
1,7
1,0
0,4
Polska
4,7
6,0
16,1
28,3
27,7
tylko praktyczne doĞwiadczenie rolnicze
UE 28
74,9
71,4
68,6
74,4
85,0
UE 15
47,1
49,4
52,4
54,5
60,5
UE 10
77,4
76,0
67,3
67,5
83,9
UE 3
97,5
97,0
97,6
98,6
99,6
Polska
76,6
75,6
61,9
53,0
66,0
ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.
Kraje UE

Poziom reprezentowanego wyksztaácenia kierowników w rolnictwie
powiązany byá z ich wiekiem. W krajach UE-28, najwyĪszy odsetek mĊĪczyzn z peánym wyksztaáceniem rolniczym mieĞciá siĊ w grupie wiekowej do
35-44 lata. W przypadku kobiet kierowników osoby z tym poziomem wy45

ksztaácenia skupione byáy gáównie w grupie 45-54 lata we wszystkich grupach paĔstw (tabela 2.6).
Analiza poziomu wyksztaácenia w poszczególnych grupach wiekowych, wykazaáa, iĪ w grupie wiekowej do 35 lat, peáne wyksztaácenie rolnicze ogóáem we wszystkich paĔstwach UE, posiadaáo 15,3% mĊĪczyzn. Udziaá
ten ulegaá znaczącemu zmniejszeniu wĞród starszych kierowników (tabele
2.6, 2.7).
Tabela 2.7. Odsetek mĊĪczyzn-kierowników gospodarstw rolnych w paĔstwach
UE wedáug poziomu wyksztaácenia i grup wiekowych w 2010 r.
Odsetek mĊĪczyzn w grupie wiekowej z poziomem wyksztaácenia
do 35
35-44
45-54
55-64
ponad 65
peáne wyksztaácenie rolnicze
UE 28
15,3
12,5
10,9
6,1
1,8
UE 15
22,1
16,0
9,9
5,4
1,8
UE 10
24,5
23,7
23,8
17,1
7,4
UE 3
0,7
0,5
0,9
0,9
0,4
Polska
28,5
29,3
30,3
24,6
11,9
zasadnicze wyksztaácenie rolnicze
UE 28
18,0
21,6
27,0
22,1
21,0
UE 15
39,7
41,4
42,4
42,1
38,8
UE 10
10,2
13,5
24,5
8,6
19,0
UE 3
2,9
4,2
3,3
3,0
1,4
Polska
7,4
10,8
27,7
2,3
38,8
tylko praktyczne doĞwiadczenie rolnicze
UE 28
66,8
66,0
62,1
67,9
77,2
UE 15
38,2
42,6
47,7
52,5
59,5
UE 10
65,3
62,8
51,6
54,6
73,6
UE 3
96,3
95,3
95,8
96,1
98,3
Polska
64,1
60,0
42,0
35,9
49,2
ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.
Kraje UE

W przypadku kobiet w wieku do 35 lat – 9,5% z nich posiadaáo peáne
wyksztaácenie rolnicze, a w grupie wiekowej 55-64 lata juĪ tylko 3,5%.
W zbiorowoĞci mĊĪczyzn-kierowników udziaá ten byá zdecydowanie wyĪszy
niĪ wĞród kobiet, ale takĪe zmniejszaá siĊ znacząco w grupie wiekowej 55-64
lata (odpowiednio z poziomu 15,3% do 6,1%). WĞród osób po 65 roku Īycia
najwyĪszym wyróĪnionym poziomem wyksztaácenia legitymowaáo siĊ tylko
1,8% mĊĪczyzn i 0,8% kobiet. NajwyĪszy odsetek osób z tym poziomem wyksztaácenia, zarówno w grupie kobiet jak i mĊĪczyzn, charakteryzowaá kraje,
które razem z Polską weszáy w struktury unijne. NajniĪszy byá zaĞ na Baáka46

nach. Zwraca uwagĊ równieĪ fakt, iĪ w Polsce, na tle innych paĔstw UE osoby
z najwyĪszym poziomem wyksztaácenia rolniczego stanowią znaczący odsetek
osób w kaĪdej z grup wiekowych. TakĪe kierowniczki i kierownicy w Czechach legitymują siĊ wysokim odsetkiem kierowników z peánym poziomem
wyksztaácenia rolniczego w kaĪdej z grup wiekowych, od ponad jednej trzeciej
do jednej piątej kierowników posiada ten poziom wyksztaácenia. WĞród paĔstw ze „starej” Unii najwyĪszy odsetek osób z peánym wyksztaáceniem rolniczym byá w Belgii, Francji, Irlandii oraz Szwecji.
Analiza danych Eurostatu odnoĞnie poziomu wyksztaácenia, wieku i obszarem kierowanego gospodarstwa w poszczególnych krajach UE, wykazaáa, iĪ
zarówno kobiety jak i mĊĪczyĨni kierujący gospodarstwami rolnymi, reprezentujący najwyĪszy poziom wyksztaácenia i bĊdący w wieku do 35 lat oraz w grupie 35-44 lata zarządzają, ogóáem we wszystkich krajach UE, wzglĊdnie niewielkim obszarem UR (tabela 2.8).
Tabela 2.8. Odsetek uĪytków rolnych wedáug poziomu wyksztaácenia, wieku
oraz páci kierowników gospodarstw rolnych w paĔstwach UE w 2010 roku
Peáne wyksztaácenie rolnicze
Kraje UE

do 35 lat
35-44 lata
kobiety
mĊĪczyĨni
kobiety
mĊĪczyĨni
UE 28
2,2
3,6
4,3
7,3
UE 15
1,9
3,4
3,8
7,1
UE 10
3,8
5,7
6,7
10,5
UE 3
1,2
1,6
2,6
3,2
Polska
5,1
7,1
6,9
11,7
ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.

Praktyczne doĞwiadczenie rolnicze
ponad 65 lat
kobiety
mĊĪczyĨni
14,9
7,3
12,7
7,5
10,4
2,8
32,8
13,5
4,8
1,1

TakĪe kobiety i mĊĪczyĨni, naleĪący do najstarszej grupy wiekowej i jednoczeĞnie reprezentujący najniĪszy (praktyczny poziom wyksztaácenia rolniczego) skupiali w poszczególnych krajach, pod swoim zarządzaniem niewielki odsetek obszaru UR. Relatywnie najkorzystniej wypadali kierownicy i kierowniczki
w krajach UE-10 w tym w Polsce, Czechach i Sáowacji. W Polsce byáo to zaledwie 4,8% UR w przypadku kobiet i 1,1% UR kierowanych przez mĊĪczyzn.
W Czechach i Sáowacji byá to jeszcze niĪszy odsetek UR, zarówno w przypadku
kobiet, jak i mĊĪczyzn – mniej niĪ jeden procent.
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2.4. Udziaá w szkoleniach i korzystanie ze wsparcia w ramach wybranych
instrumentów WPR UE
W ramach prowadzonej analizy zbadano udziaá kobiet i mĊĪczyzn
w szkoleniach w ciągu ostatniego roku. Ogóáem w UE w tego typu dziaáaniach
edukacyjnych wziĊáo udziaá mniej niĪ 3% kobiet. Na tle Ğredniej unijnej zdecydowanie lepiej wypadają kobiety w paĔstwach UE-10. Tutaj Ğrednia dla
kobiet-kierowniczek jest dwukrotnie wyĪsza. W paĔstwach nowoprzyjĊtych ta
aktywnoĞü edukacyjna ma marginalny charakter. W grupie kierowników mĊĪczyzn sytuacja jest relatywnie lepsza, gdyĪ we wszystkich wyszczególnionych
grupach paĔstw, udziaá ten w porównaniu z kobietami jest dwa razy wiĊkszy
(rysunek 2.4).
Rysunek 2.4. Odsetek kierowników gospodarstw rolnych biorących udziaá
w szkoleniach w 2010 roku (w ciągu ostatnich 12 miesiĊcy), w podziale na páeü
14
12
10
8
6
4
2
0
UE 28

UE 15

UE 10

kobiety

UE 3

mħǏczyǍni

ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.

AktywnoĞü edukacyjna, mierzona udziaáem w szkoleniach w ciągu ostatniego roku, byáa takĪe zróĪnicowana w poszczególnych paĔstwach Europy.
NajwiĊcej paĔ prowadzących gospodarstwa szkoliáo siĊ w Irlandii, Niemczech
Austrii i Sáowenii oraz Luksemburgu, gdzie taki udziaá zgáosiáa okoáo jedna
trzecia do jednej piątej kobiet. W krajach byáego bloku wschodniego pozytywnie wyróĪniaáy siĊ takĪe kobiety z Czech i Estonii. W Polsce w badanym okresie, szkoliáa siĊ mniej niĪ co dwudziesta kobieta (rysunek 2.5, 2.6). Podobną sy48

tuacjĊ zaobserwowano odnoĞnie udziaáu kobiet w pozyskiwaniu Ğrodków finansowych w ramach wybranych instrumentów WPR UE (rysunek 2.7).
Rysunek 2.5 Odsetek kierowników gospodarstw rolnych biorących udziaá
w szkoleniach w 2010 roku (w ciągu ostatnich 12 miesiĊcy),
w paĔstwach UE-15, w podziale na páeü
UE-15

ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.

Dane Eurostatu pokazują, iĪ udziaá w wybranych dziaáaniach Programu,
pozyskiwanie funduszy zgáosiáa nieco ponad co dwudziesta kobieta UE-28. WyĪszą aktywnoĞcią wyróĪniaáy siĊ kobiety w paĔstwach tzw. „starej” Unii, gdzie
blisko co dziesiąta kobieta ubiegaáa siĊ o fundusze w ramach tych Ğrodków. Jednak analiza wykazaáa duĪe zróĪnicowanie pomiĊdzy paĔstwami odnoĞnie aktywnoĞci kierowników w pozyskiwaniu udostĊpnianych Ğrodków. Na przykáad
w Finlandii aĪ 90% kierowniczek, w Austrii i Danii po blisko 80%, oraz w Irlandii 65%, ubiegaáo siĊ o ten rodzaj wsparcia (rysunek 2.7).
WĞród paĔstw, które razem z Polską weszáy do UE, najbardziej aktywne
byáy kobiety w Sáowenii, Czechach i Estonii (rysunek 2.8). W porównaniu
z grupą mĊĪczyzn róĪnice nie byáy aĪ tak widoczne jak we wczeĞniejszych rozwaĪaniach.
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Rysunek 2.6. Odsetek kierowników gospodarstw rolnych biorących udziaá
w szkoleniach w 2010 roku (w ciągu ostatnich 12 miesiĊcy),
w paĔstwach UE-10, w podziale na páeü
UE-10

ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.

Rysunek 2.7. Odsetek kierowników gospodarstw rolnych korzystających
z wybranych instrumentów WPR UE w paĔstwach UE, w podziale na páeü

ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.
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Rysunek 2.8a. Odsetek kierowników gospodarstw rolnych korzystających
z wybranych instrumentów WPR UE, w paĔstwach UE, w podziale na páeü
UE-15

ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.

Rysunek 2.8b. Odsetek kierowników gospodarstw rolnych korzystających
z wybranych instrumentów WPR UE, w paĔstwach UE, w podziale na páeü
UE-10

ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.
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2.5. Potencjaá demograficzny gospodarstw rolnych w paĔstwach UE
W niniejszej czĊĞci pracy podjĊto próbĊ analizy porównawczej wybranych cech struktury demograficznej kierowniczek i kierowników gospodarstw
rolnych w paĔstwach UE, jako wyznacznika potencjaáu demograficznego kierowników gospodarstw rolnych w podziale na páeü. Wykorzystano metodĊ unitaryzacji zerowanej (MUZ).77 W pracy jako zmienne diagnostyczne przyjĊto:
X1 – Odsetek kierowniczek/kierowników po 65 roku Īycia
X2 – Odsetek kierowniczek/kierowników z najwyĪszym poziomem wyksztaácenia rolniczego
X3 – Odsetek kierowniczek/kierowników biorących udziaá w szkoleniach
w ciągu ostatnich 12 miesiĊcy od badania
X4 – Odsetek kierowniczek/kierowników korzystających z wybranych instrumentów WPR UE.
Jako stymulanty wyznaczono: odsetek kierowniczek/kierowników z najwyĪszym poziomem wyksztaácenia rolniczego (X2), odsetek kierowniczek/kierowników biorących udziaá w szkoleniach w ciągu ostatnich 12 miesiĊcy od badania (X3) oraz odsetek kierowniczek/kierowników korzystających
z wybranych instrumentów WPR UE (X4). ZaĞ jako destymulantĊ: odsetek kierowniczek/kierowników po 65 roku Īycia (X1). Obliczono wartoĞci wskaĨnika
dla dwóch zbiorowoĞci: kobiet i mĊĪczyzn – kierowników gospodarstw rolnych.
Rysunek 2.8 prezentuje poziom tego wskaĨnika ogóáem wedáug wyróĪnionych
grup paĔstw UE w roku 2010. Z przeprowadzonych obliczeĔ wynika, iĪ w badanym roku wystĊpowaáo znaczące zróĪnicowanie tego wskaĨnika zarówno
pomiĊdzy wyróĪnionymi grupami krajów, jak i pomiĊdzy poszczególnymi paĔstwami, a takĪe i pomiĊdzy zbiorowoĞcią kobiet i mĊĪczyzn (rysunki 2.8-2.11).
NajwyĪszy poziom tego wskaĨnika dla grupy kobiet kierowników odnotowano w grupie paĔstw, które razem z Polską weszáy do UE. WskaĨnik ten
osiągnąá poziom 1,2. W porównaniu ze Ğrednią dla caáej UE byá on dwukrotnie
wyĪszy. NajwyĪszy poziom wskaĨnika wystĊpowaá w Czechach, Austrii, Finlandii, Irlandii i Niemczech.

77

K. Kukuáa, Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000.
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Rysunek 2.9. Poziom wskaĨnika potencjaáu demograficznego w wyróĪnionych
grupach paĔstw UE w roku 2010, w podziale na páeü

ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.

Rysunek 2.10. Poziom wskaĨnika potencjaáu demograficznego
w wybranych paĔstwach UE w roku 2010, w podziale na páeü

ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.
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Rysunek 2.11. Poziom wskaĨnika potencjaáu demograficznego w wybranych
paĔstwach UE w roku 2010, w podziale na páeü

ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu.

W Czechach na wysoki poziom wskaĨnika potencjaáu demograficznego
w grupie kobiet kierowniczek gospodarstw rolnych, pozytywny wpáyw miaá
przede wszystkim wysoki odsetek (45,8%) kobiet, które korzystaáy ze wsparcia
w ramach wybranych instrumentów WPR UE oraz relatywnie wysoki odsetek
kobiet z najwyĪszym poziomem wyksztaácenia rolniczego (29,9%) oraz niski
udziaá najstarszych kierowniczek w strukturze wieku. W Sáowenii takĪe relatywnie duĪa grupa kierowniczek ubiegaáa siĊ o wsparcie w ramach wybranych
instrumentów WPR UE i braáa udziaá w szkoleniach, ale jednoczeĞnie w tym
kraju udziaá kobiet kierowniczek, które ukoĔczyáy 65 lat byá znaczący, co osáabiáo poziom wskaĨnika, ale naleĪy podkreĞliü, iĪ jest on i tak na jednym z najwyĪszych w Europie. Relatywnie niski poziom wskaĨnika reprezentowaáy kobiety w paĔstwach poáoĪonych na poáudniu Europy, zarówno w krajach starej
Unii (Grecja, Portugalia, Hiszpania i Wáochy), jak i w Rumunii, Buágarii
i Chorwacji. W krajach tych przede wszystkim wiek kierowniczek miaá wpáyw
na poziom wskaĨnika.
Przeprowadzona analiza wykazaáa, iĪ poziom wskaĨnika potencjaáu demograficznego w Polsce dla grupy badanych kobiet byá na poziomie blisko 1,6.
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W grupie paĔstw UE byá to jeden z najwyĪszych wyników. PodkreĞlenia wymaga teĪ fakt, iĪ potencjaá demograficzny kobiet kierujących gospodarstwami rolnymi w naszym kraju byá wyĪszy niĪ potencjaá demograficzny ogóáu kobiet zarządzających gospodarstwami we wszystkich wyszczególnionych grupach paĔstw oraz wyĪszy niĪ na przykáad w Szwecji, Danii Wielkiej Brytanii.
W kilku paĔstwach poziom tego wskaĨnika, w grupie kobiet osiągnąá
wyĪszy poziom, niĪ w przypadku kierowników mĊĪczyzn. Taka sytuacja miaáa
miejsce w Austrii, Finlandii, Irlandii Czechach i Sáowenii. W Polsce w 2010 roku odnotowano niewielkie zróĪnicowanie poziomu wskaĨnika w obu wyróĪnionych zbiorowoĞciach.

2.6. Podsumowanie
Kobiety w nowoczesnym spoáeczeĔstwie na tle swojego rodzinnego i zawodowego „zakorzenienia” odgrywają wielofunkcyjna rolĊ, przez co są w stanie
w sposób istotny przyczyniü siĊ do postĊpu i innowacji na wszystkich poziomach spoáecznych. TakĪe wiele zmian jakie miaáy miejsce w ostatnich latach na
obszarach wiejskich UE byáo inicjowane i kierowane przez kobiety. TakĪe
w Parlamencie Europejskim podkreĞlana jest szczególnie waĪna rola kobiet na
obszarach wiejskich. PodkreĞlenia wymaga fakt, iĪ w paĔstwach UE okoáo 42%
z 26,7 mln osób zatrudnionych regularnie w rolnictwie stanowią kobiety, i co
najmniej jedno na piĊü gospodarstw rolnych jest prowadzone przez kobietĊ.
Dlatego teĪ potencjaá ekonomiczny i spoáeczny kobiet, przede wszystkich tych kierujących gospodarstwami rolnymi, mogą mieü wpáyw na to, Īe to
gáównie kobiety bĊdą liderami przemian zarówno w rolnictwie jak i innych
dziedzinach.
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Rozdziaá 3
PrzeobraĪenia w cechach spoáeczno-demograficznych kierowników
rodzinnych gospodarstw rolnych w warunkach nasilającej siĊ
konkurencji w Ğwietle badaĔ terenowych

3.1. Wprowadzenie
O ksztaátowaniu wielkoĞci i strukturze potencjaáu produkcyjnego oraz poziomie jego wykorzystania decydują osoby pracujące w gospodarstwie,
a zwáaszcza gospodarujący78 gospodarstw, albowiem to oni podejmują strategiczne dla prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej decyzje. Z tego wzglĊdu to ich
postawy, zaangaĪowanie i umiejĊtnoĞci w znacznym stopniu decydują o ekonomicznej kondycji uĪytkowanych podmiotów79.
Znaczenie cech spoáeczno-demograficznych osób kierujących dziaáalnoĞcią rolniczą w ksztaátowaniu sytuacji ekonomicznej poszczególnych gospodarstw, a w konsekwencji w caáym sektorze produkcji surowców rolniczych
skáania do scharakteryzowania zmian w tej populacji pod kątem wybranych cech
ekonomicznych zarządzanych podmiotów. Przy ich ustalaniu kierowano siĊ
podstawowymi determinantami decydującymi o gáównej funkcji, jaką speánia
gospodarstwo rolnej, wobec uĪytkownika i jego rodziny. Albowiem ta okolicznoĞü w znacznym stopniu decyduje o perspektywach rozwojowych poszczególnych podmiotów. W tym zakresie uwzglĊdniono przede wszystkim podziaáy
wedáug struktury obszarowej, skali produkcji i alokacji aktywnoĞci zawodowej
rolnika. JednoczeĞnie ze wzglĊdu na duĪe zróĪnicowanie polskiego rolnictwa,
przeobraĪenia w sytuacji spoáeczno-ekonomicznej populacji kierowników gospodarstw ukazano w ujĊciu makroregionalnym (mapka 1).
Podstawą empiryczną dociekaĔ byáy dane z badaĔ terenowych IERiGĩ-PIB. Są to wieloletnie badania przeprowadzane cyklicznie (4-6 lat) w tych samych 76 wsiach, we wszystkich poáoĪonych tam gospodarstwach rolnych o obszarze powyĪej 1 ha uĪytków rolnych (UR), uĪytkowanych przez osoby fizyczne, tj. indywidualnych gospodarstw rolnych, bĊdących de facto gospodarstwami
rodzinnymi. MiejscowoĞci zostaáy wyodrĊbnione celowo, tak by struktura obszarowa badanych jednostek stanowiáa odzwierciedlenie rzeczywistej wielkoĞci
ogóáu indywidualnych gospodarstw rolnych. Przy czym w rolnictwie indywidu78

W tekĞcie pracy stosuje siĊ zamiennie okreĞlenia: kierownik, gospodarujący, zarządzający,
rolnik.
79
W tekĞcie pracy stosuje siĊ zamiennie okreĞlenia: gospodarstwo rolne, podmiot, jednostka.
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alnym, a takie coraz wyraĨniej zaznacza swoją dominacje w polskim sektorze
rolnym, areaá gospodarstwa jest ĞciĞle powiązany z poziomem wyposaĪenia
w pozostaáe skáadowe majątku produkcyjnego i cechami spoáeczno-demograficznymi rolników oraz gáównymi celami prowadzonej dziaáalnoĞci
rolniczej. Z tego wzglĊdu moĪna uznaü, Īe badana zbiorowoĞü odzwierciedla
struktury spoáeczno-ekonomiczne polskiego rolnictwa.
Mapka 3.1. PoáoĪenie wsi oraz wielkoĞü próby badawczej IERiGĩ-PIB
w 2011 roku w podziale makroregionalnym
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[0,21]
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Pogrubioną linią zaznaczono granice wyróĪnionych makroregionów, które obejmują nastĊpujące województwa:
I
Ğrodkowozachodni
– kujawsko-pomorskie, wielkopolskie;
II
Ğrodkowowschodni
– áódzkie, mazowieckie, lubelskie, podlaskie;
III
poáudniowo-wschodni – ĞwiĊtokrzyskie, maáopolskie, podkarpackie, Ğląskie;
IV
poáudniowo-zachodni – opolskie, lubuskie, dolnoĞląskie;
V
póánocny
– zachodniopomorskie, pomorskie, warmiĔsko-mazurskie.
[ ]
wielkoĞü badanej próby (% rzeczywistej liczby wiejskich gospodarstw domowych).
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KaĪdorazowo próba badawcza, zarówno w caáym ujĊciu, jak i w ramach
poszczególnych wyodrĊbnionych piĊciu makroregionów, obejmowaáa okoáo
jednej piĊüsetnej rzeczywistej liczby indywidualnych gospodarstw rolnych.
W ostatnim badaniu (2011 roku) ich liczebnoĞü wynosiáa 3,3 tys. podmiotów.
Wykorzystywane w analizie dane empiryczne z badaĔ terenowych kaĪdorazowo dotyczyáy stanu na zakoĔczenie roku gospodarczego. Byáy to odpowiednio lata 1991/1992, 1995/1996, 1999/2000, 2004/2005 i 2010/2011, co w pracy
skrótowo okreĞlono latami 1992, 1996, 2000, 2005 i 2011. Obok podstawowego
materiaáu Ĩródáowego, jakim byáy dane z badaĔ terenowych, przy analizie zmian
w cechach spoáeczno-ekonomicznych polskich rolników wykorzystano wyniki
Powszechnych Spisów Rolnych przeprowadzonych w 2002 i 2010 roku.
W badaniach IERiGĩ-PIB funkcja kierownika gospodarstwa nie jest toĪsama z jego posiadaniem (uĪytkowaniem80). Jednak jak wynika z zebranych materiaáów do rzadkoĞci naleĪy sytuacja, w której ten status przyjmowaáyby inne
osoby. Na podstawie analizowanych danych moĪna oszacowaü, Īe taka odmiennoĞü ma miejsce, rzadziej niĪ w co dwudziestym gospodarstwie. Podobne zaleĪnoĞci pomiĊdzy posiadaniem gospodarstwa, a kierowaniem nim potwierdzają
wyniki statystyki powszechnej. Wedáug Powszechnego Spisu Rolnego 2010,
spoĞród wszystkich kierujących indywidualnymi gospodarstwami rolnymi
95,3% stanowili uĪytkownicy gospodarstw, 2,8% – wspóámaáĪonkowie uĪytkowników, 1,6% – inni czáonkowie rodziny uĪytkownika, a 0,3% – osoby spoza
rodziny, czyli pracownicy najemni81. Przy czym w badaniach IERiGĩ-PIB nie
stwierdzono przypadku kierowania indywidualnym gospodarstwem rolnym
przez osoby spoza rodziny uĪytkownika. Natomiast incydentalnie (1,9% ) zdarzaáy siĊ sytuacjĊ, gdy gospodarujący mieszkaá w innej miejscowoĞci niĪ byá
poáoĪony zarządzany przez niego podmiot.

3.2. Cechy demograficzne kierowników indywidualnych gospodarstw
rolnych
W wielu pracach jest podkreĞlane, Īe do zmian i rozwoju są skáonne przede wszystkim osoby relatywnie máode. Ta teza ma odniesienie takĪe do problematyki związanej z przebudową struktur sektora rolnego, a w zasadzie do reali80

Za uĪytkownika (posiadacza) indywidualnego gospodarstwa rolnego uwaĪa siĊ osobĊ fizyczną (osoby fizyczne), niezaleĪnie od tytuáu prawnego do faktycznie uĪytkowanej nieruchomoĞci rolnej oraz poáoĪenia gruntów na terenie jednej czy kilku gmin.
81
Pracujący w gospodarstwach rolnych, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa
2012, s. 39.
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zowanych strategii dostosowawczych podmiotów funkcjonujących w sferze
produkcji rolniczej do relatywnie dynamicznie zmieniających siĊ zewnĊtrznych
warunków funkcjonowania.
Rolnicy w róĪnorodny sposób przystosowują swoje warsztaty pracy do
zmieniających siĊ warunków gospodarowania, albowiem nie istnieje uniwersalny model praktycznych dziaáaĔ adaptacyjnych na szczeblu jednostkowego
gospodarstwa, zgodnie z którym naleĪy postĊpowaü82. Indywidualny sposób dostosowawczy stanowi rezultat suwerennych decyzji gospodarujących, które są
konsekwencją wielu záoĪonych czynników, z których czĊĞü ma charakter trudno
lub wrĊcz niemierzalny83.
Wprawdzie realizowane strategie adaptacyjne są bardzo zróĪnicowane84,
ale biorąc pod uwagĊ ich istotĊ, moĪna generalnie wyodrĊbniü dwie procedury
dostosowawcze:
x aktywną – czyli regularne podejmowanie dziaáaĔ mających na celu
wzrost zdolnoĞci wytwórczych gospodarstw, poprawĊ efektywnoĞci wykorzystania czynników produkcji i podniesienie konkurencyjnoĞci wytwarzanych artykuáów na rynku surowców rolniczych, a tym samym proefektywnoĞciową przebudowĊ istniejących struktur rolniczych,
x pasywną – nastawioną na przetrwanie, bĊdącą pochodną biernej postawy
rolnika; co znajdowaáo odzwierciedlenie w wytwarzaniu artykuáów rolniczych wyáącznie lub gáównie na potrzeby samozaopatrzeniowe.
Przy podejmowaniu jednego z powyĪej wymienionych metod postĊpowania wobec zarządzanego gospodarstwa rolnego istotny jest wiek osoby zarządzającej gospodarstwem rolnym. ChociaĪ w gronie rolników realizujących wyodrĊbnione sposoby przystosowawcze gospodarstw są osoby w róĪnym wieku, to
pierwszą z wymienionych strategii, realizowaáy z reguáy osoby relatywnie máode wiekiem, zaĞ w drugiej – znaczący udziaá mieli gospodarujący w wieku poprodukcyjnym. Z tego wzglĊdu tĊ cechĊ rolnika systematycznie przyjmuje siĊ
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A. WoĞ, Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa. Eseje 2, IERiGĩ,
Warszawa 1998, s. 75.
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A. WoĞ, Mechanizmy restrukturyzacji rolnictwa, IERiGĩ, Warszawa 1999, s. 20.
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M. Gruda, A. Kowalski, Trendy produkcyjne w rolnictwie. Poszukiwanie nowej równowagi,
[w:] Rolnictwo polskie w okresie nowej równowagi systemowej (1989-1997), red. nauk.
A. WoĞ, IERiGĩ, Warszawa 1998, W. Józwiak, Procesy dostosowawcze gospodarstw rolnych
do zmienionej sytuacji rynkowej, [w:] Rolnictwo polskie…, op. cit.; W. Józwiak, A. Kempista,
Prawdopodobna ewolucja polskiego rolnictwa w latach 2004-2006, [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki ĪywnoĞciowej w 2002 roku, red. nauk. A. WoĞ,
IERiGĩ, Warszawa 2003.
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jako jedno z kryteriów wsparcia finansowego funkcjonowania i unowoczeĞniania gospodarstw rolnych z funduszy publicznych.
Z analizy danych o sukcesji indywidualnych gospodarstw rolnych wynika,
Īe odnotowana na przeáamie lat osiemdziesiątych i dziewiĊüdziesiątych ubiegáego wieku dynamiczna (prawie 4% Ğrednio rocznie) wymiana pokoleniowa gospodarujących85, w latach póĨniejszych ulegáa pewnemu spowolnieniu86. NaleĪy
jednak podkreĞliü, Īe zmniejszenie tempa zmian pokoleniowych nie pogorszyáo
znacząco struktury wieku kierowników gospodarstw rolnych (tabela 3.1). Nadal,
pomimo zauwaĪalnych symptomów starzenia, strukturĊ wieku polskich rolników moĪna uznaü za relatywnie korzystną, zwáaszcza na tle sytuacji w tym zakresie w rolnictwie unijnym (rysunek 3.1).
Tabela 3.1. Struktura kierowników gospodarstw wedáug wieku
Odsetek kierowników w wieku*
produkcyjnym
poprodukcyjnym
mobilnym
w tym do 35 lat
niemobilnym
1992
49,1
23,1
40,2
10,7
1996
47,9
21,6
40,2
11,9
2000
46,6
20,2
43,1
10,3
2005
43,8
19,5
46,6
9,6
2011
36,0
12,8
51,8
12,2
* PrzyjĊto stosowane przez GUS ekonomiczne grupy wiekowe: przedprodukcyjny – osoby do
17 lat; produkcyjny – kobiety w wieku 18-59 lat i mĊĪczyĨni w wieku 18-64 lat; poprodukcyjny – kobiety 60 lat i wiĊcej oraz mĊĪczyĨni 65 i wiĊcej lat. W wieku produkcyjnym wydzielane
są jeszcze dwie grupy: mobilny (produkcyjny máodszy) – osoby w wieku 18-44 lat i niemobilny (produkcyjny starszy) – kobiety w wieku 45-59 lat i mĊĪczyĨni w wieku 45-64 lata.
ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000, 2005.
Rok

Wedáug danych z badaĔ terenowych, w 2011 roku udziaá rolników w wieku produkcyjnym mobilnym wynosiá 36%, w tym blisko 13% gospodarujących
nie ukoĔczyáo 35 lat. Niemniej jednak odsetek zarządzających w powyĪej wymienionych grupach wiekowych byá wyraĨnie niĪszy niĪ w latach wczeĞniejszych (tabela 3.1). Przy czym zmiany w wysokoĞci odsetka opisywanych grup
85

Zob. B. Karwat-WoĨniak, Máodzi rolnicy i ich gospodarstwa. Wyniki ankiety z 1992 roku,
Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 381, IERiGĩ, Warszawa 1995, s. 5.
86
Z danych ankietowych wynika, Īe w latach 1992-2000 w rĊce máodych nastĊpców przechodziáo Ğrednio rocznie 2,4% indywidualnych gospodarstw rolnych. IntensywnoĞü tych
zmian byáa nieco wyĪsza w okresie 2000-2005, kiedy takie przypadki dotyczyáy Ğrednio rocznie w 2,6% podmiotów. PomiĊdzy badaniami 2005 i 2011 nastąpiáo znaczące zahamowanie
tempa wymiany pokoleniowej wĞród zarządzających indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, gdyĪ máodzi nastĊpcy przejmowali Ğredniorocznie tylko okoáo 0,9%.
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wiekowych kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych zaznaczyáy siĊ
szczególnie wyraĨnie w ostatnim z badanych okresów, tj. 2005-2011. W tym
czasie udziaá osób zarządzających indywidualnym gospodarstwem rolnym
w wieku produkcyjnym máodszym zmniejszyáa siĊ Ğrednio rocznie o 1,3 p.p.,
a w wieku do 35 lat – o 1,1 p.p. Podczas gdy w latach 1992-2005 analogiczne
wskaĨniki stanowiáy odpowiednio 0,4 i 0,3 p.p.
Rysunek 3.1. Struktura rolników w Polsce i UE-27 wedáug wieku
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ħródáo: Eurostat 2007, IERiGĩ-PIB 2011.

JednoczeĞnie, systematycznie powiĊkszaáa siĊ grupa kierowników
w wieku produkcyjnym niemobilnym. W latach 2005-2011 udziaá tej zbiorowoĞci gospodarujących wzrósá z prawie 47% do okoáo 52%, zatem Ğrednio
w roku o prawie 0,9 p.p. Dla porównania w latach 1992-2005 ta grupa wiekowa gospodarujących powiĊkszaáa siĊ Ğredniorocznie o 0,5 p.p. (z ponad 40
do prawie 47%).
Z analizy zmian w wysokoĞci odsetka rolników w wieku emerytalnym
wynika, Īe stwierdzone w poszczególnych okresach trendy miaáy odmienny charakter, ale mimo tego wielkoĞü tej grupy cechowaáa siĊ relatywnie duĪą stabilnoĞcią. W latach l992-1996 nastąpiáo niewielkie (z 11 do 12%) powiĊkszenie
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wielkoĞci tej grupy wiekowej gospodarujących. W kolejnych badanych okresach
(1996-2000 i 2000-2005) udziaá gospodarujących w wieku poprodukcyjnym
nieznacznie siĊ zmniejszyá i wyniósá w 2005 roku mniej niĪ 10%. Natomiast
edycja badaĔ z 2011 roku dokumentuje, Īe odsetek osób zarządzających indywidualnym gospodarstwem w wieku poprodukcyjnym wynosiá nieco ponad
12%, czyli w okresie ostatnich szeĞciu lat wzrósá o okoáo 2 p.p.
Rysunek 3.2. Udziaá kobiet wĞród zarządzających
indywidualnymi gospodarstwami rolnymi
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ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000, 2005, 2011.

Interpretując relatywnie niewielkie zmiany w wielkoĞci grupy rolników
w wieku poprodukcyjnym, jaki odnotowano w latach 1992-2011, naleĪy
stwierdziü, Īe ta sytuacja, zwáaszcza w początkowym okresie byáa efektem
zmiany ustawodawstwa emerytalnego dla rolników, liberalizacji uwarunkowaĔ
prawnych w odniesieniu do dziedziczenia i dziaáów rodzinnych nieruchomoĞci
rolnych. RównoczeĞnie nierównowaga na pozarolniczym rynku pracy, poprawa koniunktury rolniczej oraz zwiĊkszające siĊ szanse na osiągniĊcie satysfakcjonujących dochodów z pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym,
zwiĊkszaáy skáonnoĞü osób máodych do prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej.
W póĨniejszych latach, na wymianĊ pokoleniową w polskim rolnictwie, obok
okolicznoĞci (wczeĞniejsze emerytury z KRUS i system rent strukturalnych)
zachĊcających rolników w wieku przedemerytalnym do zaprzestania dziaáalnoĞci rolniczej i przekazania rodzinnego gospodarstwa rolnego máodszemu
pokoleniu, w coraz wiĊkszym zakresie wpáywaáy równieĪ uwarunkowania
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związane z kryteriami przyznawania kredytów na preferencyjnych warunkach
oraz pomocy finansowej dla máodych gospodarujących ze Ğrodków publicznych, zwáaszcza z funduszy unijnych.
Reasumując naleĪy podkreĞliü, Īe pomimo zauwaĪalnych symptomów
starzenia, strukturĊ wieku polskich rolników moĪna uznaü za relatywnie korzystną, zwáaszcza na tle sytuacji w tym zakresie w rolnictwie Unii Europejskiej
(rysunek 3.1). Te uwarunkowania bĊdą zapewne sprzyjaü proefektywnoĞciowej
przebudowie struktur w polskim rolnictwie.
Badając strukturĊ zarządzających gospodarstwami rolnymi w zaleĪnoĞci od
páci stwierdzono, Īe zarówno w latach 2000-2011, jak i wczeĞniej relacje pomiĊdzy liczebnoĞcią kobiet i mĊĪczyzn byáy zbliĪone oraz cechowaáa je stosunkowo
duĪa stabilnoĞü. Odsetek kobiet wĞród kierowników indywidualnych gospodarstw
rolnych ksztaátowaá siĊ, na relatywnie staáym poziomie okoáo jednej piątej (rysunek 3.2). NaleĪy jednak zaznaczyü, Īe w latach 1992-2011 odnotowano minimalne, ale systematyczne powiĊkszanie siĊ (z okoáo 20% do prawie 23%) udziaáu
kobiet wĞród zarządzających rodzinnymi gospodarstwami rolnymi.
Z analizy czĊstoĞci zarządzania dziaáalnoĞcią rolniczą przez kobiety i skali
zmian wynika, Īe niezmiennie, pomimo zmian kulturowych i zacierania siĊ podziaáu zawodów na mĊskie i ĪeĔskie, nadal funkcja kierownika gospodarstwa
jest przypisana mĊĪczyĨnie. Ta sytuacja uwarunkowana jest wieloma czynnikami, przy czym wspóáczeĞnie coraz silniej na taką sytuacjĊ wpáywają postawy
zawodowe kobiet i tendencja do oddzielania zajĊü domowych od rolniczej aktywnoĞci ekonomicznej w rodzinnym gospodarstwie. Przy czym ciągle kobiety
nie angaĪują siĊ do prac w gospodarstwie w szerszym zakresie, a przede
wszystkim do zarządzania nim. Taka sytuacja najczĊĞciej pojawia siĊ w duĪych
i silnych ekonomicznie podmiotach, których skala produkcji umoĪliwia uzyskanie satysfakcjonujących dochodów z prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej. Niezmiennie kobiety zarządzają z reguáy relatywnie maáymi gospodarstwami
i związane jest to z reguáy z pracą zarobkową mĊĪczyzn lub sytuacją lasową
(choroba bądĨ brak mĊĪczyzny w rodzinie)87.
Zmiany pokoleniowe w zbiorowoĞci zarządzających gospodarstwem byáy
zróĪnicowane w zaleĪnoĞci od posiadanego potencjaáu produkcyjnego, który
w warunkach polskiego rolnictwa nadal w relatywnie duĪym stopniu znajduje
odzwierciedlenie w powierzchni upraw88.
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A. Wrzochalska, Kobiety kierujące gospodarstwami rolnymi, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 542, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2010.
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B. Karwat-WoĨniak, The area of cultivated land as a factor determining economic potential
of private farms Economics&Sociology, Vol. 2. No. 1/2009, s. 47-57.
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Rysunek 3.3. Udziaá indywidualnych gospodarstw rolnych bez nastĊpców
wedáug grup obszarowych
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ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2000, 2005 i 2011.
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Z wieloletnich badaĔ IERiGĩ-PIB wynika, Īe zmiany pokoleniowe są
uzaleĪnione od obszaru gospodarstwa, a podmioty o relatywnie wiĊkszym
areale są chĊtniej przejmowane przez nastĊpców89. TĊ skáonnoĞü dokumentuje
miĊdzy innymi skala braku nastĊpców wedáug grup obszarowych gospodarstw (rysunek 3.3).
Przy czym rozmiary braku sukcesorów naleĪy rozpatrywaü, przez pryzmat
okolicznoĞci warunkujących decyzjĊ o objĊciu przez máodą osobĊ rodzinnego gospodarstwa rolnego. Z badaĔ wynika, Īe sytuacja rodzinna i uwarunkowania kulturowe mają niezmiennie znaczący wpáyw na procesy sukcesji w polskim rolnictwie, to wraz z rozwojem gospodarczym coraz wiĊkszego znaczenie nabierają
aspiracje zawodowe czáonków rodziny wkraczających w dorosáe Īycie i potencjaá
produkcyjny gospodarstwa, stwarzający moĪliwoĞü uzyskania satysfakcjonujących dochodów90. Ponadto we wspóáczesnych warunkach gospodarowania, z perspektywy jednostkowego gospodarstwa sprostanie konkurencji i osiągniĊcie odpowiedniego poziomu dochodu wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią dysponowania coraz
wiĊkszym majątkiem produkcyjnym91. W rezultacie brak nastĊpców dotyczyá coraz wiĊkszych obszarowo podmiotów (rysunek 3.3).
Z badaĔ wynika, Īe po okresie zmniejszania siĊ liczby gospodarstw bez
nastĊpców lub stabilizacji sytuacji w tym zakresie92, od 2005 roku rozmiary
omawianego zjawiska narastaáy. W latach 2005-2011 odsetek gospodarstw bez
nastĊpców zwiĊkszyá siĊ z 9 do 14%. Ta sytuacja jest wypadkową oddziaáywania wielu czynników. DuĪe znaczenie miaáa zapewne poprawa sytuacji na pozarolniczym rynku pracy oraz wzrost dywersyfikacji aktywnoĞci zawodowej
czáonków rodziny z uĪytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego93.
Ponadto na decyzje o alokacji aktywnoĞci zawodowej w dziaáalnoĞci rolniczej
lub poza, oddziaáywaáa równieĪ moĪliwoĞü uzyskania odpowiedniego poziomu
dochodów z pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym. W ostatnich latach sytuacja dochodowa ludnoĞci rolniczej ulegáa znacznej poprawie94, jednak nadal
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M. Dudek, Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie indywidualnym na przykáadzie gospodarstw emerytów i máodych rolników, PW 2005-2009 raport 91, IERiGĩ-PIB, Warszawa
2008, s. 10-11, 32-33.
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M. Dudek, Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie…, op. cit. s. 34-35.
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B. Karwat-WoĨniak, Gospodarstwa wysokotowarowe w rolnictwie cháopskim. Synteza wyników badaĔ 2005-2009, PW 2005-2009 raport 151, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2009, s. 15.
92
Z danych ankietowych wynika, Īe w 1988-1996 roku udziaá gospodarstw bez nastĊpców
zmniejszyá siĊ ponad dwukrotnie, podczas gdy zarówno w 1996 roku, jak w kolejnych badanych okresach (tj. 2000 i 2005 roku) wynosiá okoáo 9%.
93
P. ChmieliĔski, B. Karwat-WoĨniak, Zmiany zasobów pracy w rolnictwie indywidualnym
w latach 2000-2005, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3/2007, s. 61-79.
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W. JóĨwiak, KonkurencyjnoĞü oraz postĊp w polskim rolnictwie i projekcja Ğrednioterminowa, [w:] KonkurencyjnoĞü gospodarki ĪywnoĞciowej w warunkach globalizacji i integracji
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ogólnie poziom dochodów osiągany z pracy w rodzinnym gospodarstwie jest
niĪszy niĪ wielkoĞü zarobków poza rolnictwem, zwáaszcza osiąganych przez
osoby pracujące na wáasny rachunek95, a przecieĪ produkcja rolnicza jest tego
rodzaju dziaáalnoĞcią gospodarczą.
Odnotowane w latach 2005-2011 rozszerzenie siĊ zjawiska braku nastĊpców w rolnictwie indywidualnym miaáo charakter powszechny i takie tendencje
odnotowano we wszystkich grupach obszarowych rodzinnych gospodarstw rolnych (rysunek 3.3). Tendencje te wzglĊdnie najsilniej zaznaczyáy siĊ w gospodarstwach rolnych o relatywnie duĪym areale, tj. powyĪej 20 ha UR. W tym
czasie w tej grupie obszarowej liczba podmiotów nie posiadających sukcesorów
zwiĊkszyáa siĊ ponad trzyipóákrotnie, jednak nadal skala zjawiska byáa relatywnie maáa, albowiem byáa dwukrotnie (7% wobec 14%) niĪsza niĪ przeciĊtnie
w caáym badanym 2011 roku zbiorze indywidualnych gospodarstw rolnych. NaleĪy równieĪ zaznaczyü, Īe w przypadku gospodarstw najwiĊkszych obszarowo,
tj. 50-hektarowych i wiĊkszych, problemy z brakiem nastĊpców pojawiáy siĊ po
raz pierwszy w 2005 roku, a kolejna edycja badaĔ (2011) potwierdziáa nasilenie
siĊ tego zjawiska96. Nadal sytuacje braku chĊtnych do przejĊcia tej wielkoĞci
podmiotów naleĪy uznaü za incydentalne, albowiem dotyczyáy tylko niespeána
4% gospodarstw 50-hektarowych i wiĊkszych.
W pozostaáych gospodarstwach, czyli o areale do 20 ha UR rozmiary braku nastĊpców zwiĊkszyáy siĊ równieĪ, ale skala tego wzrostu byáa kilkakrotnie
mniejsza niĪ w grupie podmiotów o wiĊkszym obszarze. Nie zmienia to faktu,
Īe w 2011 roku, podobnie jak i wczeĞniej, wzglĊdnie najwiĊcej gospodarstw,
które nie miaáy osób chĊtnych na ich przejĊcie mieĞciáo siĊ w grupie obszarowej
od 1 do 2 ha UR, gdzie takie jednostki stanowiáy nieco ponad 24%. Niewiele
mniejszy udziaá podmiotów bez sukcesorów odnotowano w grupie obszarowej
2-5 ha UR i wynosiá on 18%.
Reasumując naleĪy stwierdziü, Īe pomimo zmian w narastaniu zjawiska
braku nastĊpców w poszczególnych grupach obszarowych rodzinnych gospodarstw rolnych, niezmiennie ta sytuacja dotyczyáa przede wszystkim podmiotów
o relatywnie maáym obszarze. W zbiorze gospodarstw bez nastĊpców, podmioty
o powierzchni do 5 ha UR w 2011 roku stanowiáy ponad 69%. Byá to udziaá minimalnie niĪszy niĪ w 2005 roku, gdzie analogiczny wskaĨnik wynosiá prawie
europejskiej, red. naukowa A. Kowalski, M. Wigier, M. Dudek, PW 2011-2014 raport 60,
IERiGĩ-PIB, Warszawa, s. 46-58.
95
T. Panek, WysokoĞü i zróĪnicowanie dochodów gospodarstw domowych oraz nierównoĞci
dochodowe, [w:] Diagnoza spoáeczna 2011. Warunki i jakoĞü Īycia Polaków, praca zbiorowa
pod red. J. CzapiĔski, T. Panek, Rada Monitoringu Spoáecznego, Warszawa 2011, s. 45-51.
96
Z danych ankietowych wynika, Īe w latach 2005-2011 podwoiáa siĊ liczba gospodarstw
o powierzchni upraw co najmniej 50 ha UR, które nie miaáy nastĊpców.
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71%. Oceniając skalĊ braku chĊtnych do objĊcia maáych obszarowo podmiotów,
naleĪy dodaü, Īe gospodarstwa do 5 ha UR dominują wĞród ogóáu indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce97.
Brak sukcesorów moĪe przyĞpieszyü decyzjĊ o likwidacji gospodarstwa
zwáaszcza w sytuacji, gdy stanowiáo ono dodatkową formĊ aktywnoĞci ekonomicznej rolnika, która byáa jedynie Ĩródáem zaopatrzenia w artykuáy ĪywnoĞciowe. A taką rolĊ speániaáy w gáównej mierze podmioty o stosunkowo
maáym areale98.
Tabela 3.2. Struktura wiekowa kierowników indywidualnych gospodarstw
rolnych wedáug grup obszarowych
Grupy obszarowe
(ha UR)

Odsetek kierowników w wieku*
produkcyjnym
poprodukcyjnym
mobilnym niemobilnym
46,6
43,1
10,3
36,0
51,8
12,2
38,0
42,1
19,9
29,9
49,8
20,3
42,1
44,6
13,3
31,9
51,8
16,3
48,9
43,4
7,7
38,9
52,8
8,3
54,3
40,8
4,9
39,4
52,1
8,5
51,4
45,3
3,3
44,7
50,0
5,3
51,2
46,1
2,7
42,2
53,3
4,5
63,0
33,4
3,6
42,1
54,8
3,2
61,3
35,5
3,2
45,1
54,0
1,9

razem
2000
89,7
Ogóáem
2011
87,8
2000
80,1
1 -2
2011
79,7
2000
86,7
2-5
2011
83,7
2000
92,3
5-10
2011
91,7
2000
95,1
10-15
2011
91,5
2000
96,7
15-20
2011
94,7
2000
97,3
20-30
2011
95,5
2000
96,4
30-50
2011
96,8
2000
96,8
50 i wiĊcej
2011
98,1
* Grupy wiekowe jak w tabeli 3.1.
ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2000, 2011.

Przedstawione powyĪej okolicznoĞci mogą przyczyniü siĊ do przyĞpieszenia przepáywu ziemi rolniczej do wiĊkszych obszarowo, silnych ekonomicz97
A. Sikorska, Procesy przeksztaáceĔ strukturalnych w wiejskiej spoáecznoĞci i cháopskim
rolnictwie. Synteza, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2013, s. 25.
98
A. Sikorska, Gospodarstwa bez produkcji towarowej w strukturach indywidualnego rolnictwa, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 549, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2010, s. 11-12.
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nie i ukierunkowanych prorynkowo podmiotów, a w konsekwencji do proefektywnoĞciowej przebudowy sektora rolnego i poprawy jego zdolnoĞci konkurencyjnych, równieĪ w aspekcie zasobowym.
Tendencje zmian w wymianie pokoleniowej kierowników, jak równieĪ
w rozmiarach braku nastĊpców w powiązaniu z wielkoĞcią gospodarstw znalazáy
odzwierciedlenie w zaawansowaniu procesu starzenia siĊ populacji rolników.
Z przeprowadzonych analiz wynika, Īe zaleĪnoĞü pomiĊdzy wiekiem rolnika, a obszarem prowadzonego przez niego gospodarstwa ma charakter trwaáy,
chociaĪ ta zaleĪnoĞü nie jest liniowa. Analiza wieku kierowników w zaleĪnoĞci
od powierzchni uĪytków wykazuje, Īe w 2011 roku, podobnie jak i wczeĞniej,
im wiĊkszy jest areaá gospodarstwa tym relatywnie máodsze są osoby peániące tĊ
funkcjĊ. Najmniej osób w wieku poprodukcyjnym peáni rolĊ zarządzających
dziaáalnoĞcią rolniczą w jednostkach o relatywnie duĪym obszarze (tabela 3.2).
W podmiotach najmniejszych obszarowo (1-2 ha UR) udziaá gospodarujących
w wieku poprodukcyjnym wynosiá nieco ponad 20%, w jednostkach o wiĊkszym areale stopniowo siĊ zmniejszaá i osiągnąá najniĪszy poziom w gospodarstwach najwiĊkszych, tj. posiadających co najmniej 50 ha gruntów rolniczych,
czyli niespeána 2%.
W 2011 roku w indywidualnych gospodarstwach rolnych o powierzchni
gruntów rolniczych 1-2 ha odsetek kierowników w wieku produkcyjnym mobilnym wynosiá mniej niĪ 30%, w podmiotach naleĪących do kolejnych grup obszarowych stopniowo siĊ zwiĊkszaá, by osiągnąü najwyĪszy poziom w gospodarstwach 50-hektarowych i wiĊkszych, tj. ponad 45%. Tym samym im wiĊksze
byáo gospodarstwo rolne, tym wyĪszy byá udziaá rolników w wieku produkcyjnym máodszym. Jednak w Īadnej z rozwaĪanych grup obszarowych osoby zarządzające indywidualnym gospodarstwem rolnym bĊdące w wieku 18-44 lat
nie stanowiáy wiĊkszoĞci.
Argumentów za istnieniem znaczącej zaleĪnoĞci pomiĊdzy cechami demograficznymi rolników a potencjaáem ekonomicznym (kondycją) prowadzonego gospodarstwa dostarcza równieĪ struktura wieku kierowników gospodarstw wedáug
rozmiarów produkcji rolniczej lokowanej na rynku surowców rolniczych.
Analiza struktury wieku rolników wedáug aktywnoĞci rynkowej udokumentowaáa, Īe pewne symptomy starzenia odnotowano, zarówno wĞród kierowników gospodarstw produkujących wyáącznie na samozaopatrzenie (bez produkcji towarowej), jak i wytwarzających na rynek (rysunek 3.4). Przy czym niezmiennie kierujący podmiotami nie posiadającymi kontaktów z rynkiem surowców rolniczych byli relatywnie starsi niĪ zarządzający gospodarstwami z produkcją towarową podmiotami o duĪej skali sprzedaĪy (tabela 3.3).
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Rysunek 3.4. Struktura wiekowa* kierowników indywidualnych gospodarstw
rolnych wedáug aktywnoĞci rynkowej

produkcyjnym

21,9
51,8
52,8
49,2

niemobilnym

36,0
38,7

mobilnym

28,9
9,6
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46,6
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* Grupy wiekowe jak w tabeli 3.1.
ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2000, 2005 i 2011.
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JednoczeĞnie utrzymuje siĊ znacząca zaleĪnoĞü pomiĊdzy wiekiem gospodarujących a wielkoĞcią produkcji na rynek wytwarzanej w gospodarstwie.
I chociaĪ jednostki o tej samej skali produkcji towarowej cechowaáy siĊ odmiennym wiekiem zarządzających, to generalnie im wiĊksza skala produkcji
towarowej tym mniejszy byá udziaá podmiotów kierowanych przez osoby
w wieku emerytalnym, zaĞ wyĪszy odsetek tworzyli rolnicy w wieku produkcyjnym mobilnym (tabela 3.3).
Wedáug danych z badaĔ terenowych, w 2011 roku tylko 5% gospodarstw
o skali produkcji towarowej umoĪliwiającej uzyskanie satysfakcjonujących dochodów z pracy w rodzinnej dziaáalnoĞci rolniczej byáo zarządzanych przez osoby w wieku emerytalnym. Przy czym byá to odsetek prawie trzykrotnie mniejszy
niĪ w grupie gospodarstw sprzedających niewielkie iloĞci (do 10 tys. zá) artykuáów rolniczych, jednoczeĞnie ponad czterokrotnie przewyĪszaá analogiczny
udziaá w grupie podmiotów z produkcją wyáącznie na samozaopatrzenie.
Tabela 3.3. Struktura wiekowa kierowników indywidualnych gospodarstw
rolnych wedáug skali produkcji towarowej

Gospodarstwa

Odsetek kierowników w wieku*
produkcyjnym
poprodukcyjnym
mobilnym w tym do niemobilnym
razem
35 lat
87,8
36,0
12,8
51,8
12,2

Ogóáem
- bez produkcji towaro78,2
28,9
9,7
49,2
wej
- z produkcją towarową:
razem
91,5
38,7
13,9
52,8
w tym ze sprzedaĪą produkcji rolniczej (w tys. zá)
do 10
85,7
35,4
12,2
50,3
100 i wiĊcej
95,0
38,4
14,7
56,6
* Grupy wiekowe jak w tabeli 3.1.
ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2011.

21,8
8,7
14,3
5,0

Ponadto gospodarstwa o stosunkowo duĪej skali produkcji byáy wyraĨnie
czĊĞciej kierowane przez osoby máode wiekiem. JeĪeli za takie uznamy rolników w wieku produkcyjnym mobilnym to, w 2011 roku taka sytuacja dotyczyáa
38% jednostek z produkcją towarową 100 i wiĊcej tys. záotych i byá to odsetek
o 3 p.p. wyĪszy niĪ w grupie kierujących gospodarstwami produkującymi gáównie na samozaopatrzenie. Natomiast w zbiorowoĞci rolników z gospodarstw bez
produkcji towarowej, udziaá osób do 44 lat wynosiá prawie 29%. Tym samym
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byá o 9 p.p. niĪszy niĪ wĞród zarządzających jednostkami o wielkoĞci dziaáalnoĞci rolniczej umoĪliwiającej uzyskanie satysfakcjonujących dochodów.
Tabela 3.4. ZróĪnicowanie przestrzenne w strukturze wiekowej kierowników
indywidualnych gospodarstw rolnych
Odsetek kierowników w wieku**
produkcyjnym
Makroregiony*
w tym
poprodukcyjnym
razem
w tym
niemobilnym
mobilnym
do 35 lat
ogóáem
87,8
36,0
12,8
51,8
12,2
Ğrodkowozachodni
93,5
35,8
10,2
57,8
6,4
Ğrodkowowschodni
89,1
39,0
15,7
50,0
10,9
poáudniowo-wschodni
83,3
31,1
10,6
52,3
16,7
poáudniowo-zachodni
87,8
37,1
10,4
50,7
12,2
póánocny
92,0
41,0
12,7
50,9
8,0
*Nazwy makroregionów oraz województwa jakie obejmują jak na mapce 3.1.
** Grupy wiekowe jak w tabeli 3.1.
ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2011.

Interpretując przestrzenne zróĪnicowanie w strukturze wieku kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych trzeba podkreĞliü, Īe za tymi odmiennoĞciami kryáy siĊ nie tylko czynniki ksztaátujące sytuacjĊ w rolnictwie
(struktura obszarowa, aktywnoĞü rynkowa gospodarstw i ich potencjaá produkcyjny), ale równieĪ utrzymujące nadal, historycznie uksztaátowane róĪnice
w poziomie rozwoju spoáeczno-gospodarczego poszczególnych terenów.
WspóáczeĞnie regionalne odmiennoĞci w poziomie rozwoju w relatywnie
duĪym zakresie determinują ksztaátowanie siĊ sytuacji na pozarolniczym rynku
pracy, a w konsekwencji moĪliwoĞci zarobkowania i skalĊ bezrobocia na danym
terenie. Wymienione czynniki wywieraáy znaczący wpáyw na postawy máodych
osób w alokacji swojej aktywnoĞci zawodowej w rodzinnym gospodarstwie lub
poza nim.
Wedáug danych ankietowych, struktura wieku kierowników gospodarstw
byáa niezmiennie zróĪnicowana przestrzennie, a róĪnice makroregionalne byáy
relatywnie mniejsze niĪ w przypadku grup obszarowych99, czy rozmiarów dziaáalnoĞci rolniczej.
W 2011 roku w przekroju terytorialnym relatywnie najwiĊksze róĪnice
dotyczyáy gospodarujących w wieku poprodukcyjnym. W odniesieniu do tej
99

Zob. J. Buks, B. Buks, Cechy spoáeczno-demograficzne…, op. cit., s. 10.
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grupy wiekowej wielkoĞci skrajne to ponad 6% na terenie Ğrodkowozachodnim
i prawie 17% w makroregionie poáudniowo-wschodnim. JednoczeĞnie ostatni
z wymienionych obszarów cechowaá siĊ najniĪszym udziaáem kierowników
w wieku produkcyjnym mobilnym (31%).
Mapka 3.2. ZróĪnicowanie makroregionalne* udziaáu osób w wieku
poprodukcyjnym w gronie kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych

6,6
8,0

4,8
10,0

6,5

10,9
11,7
12,2
13,3
16,7
2000
2011

* Nazwy makroregionów oraz województwa jakie obejmują jak na mapce 3.1.
ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2000 i 2011.

Gospodarstwa rolne makroregionu poáudniowo-wschodniego charakteryzowaáy siĊ od lat najwiĊkszym w skali kraju rozdrobnieniem obszarowym oraz
najliczniejszą zbiorowoĞcią podmiotów produkujących wyáącznie bądĨ gáównie
na potrzeby samozaopatrzeniowe. Odmienna sytuacja zaznaczyáa siĊ w cechującym siĊ niezmiennie najkorzystniejszą w skali kraju strukturą obszarową indywidualnych gospodarstw rolnych, tj. w makroregionie póánocnym. WĞród go72

spodarujących na tym terenie, osoby w wieku 18-44 lat stanowiáy 41%, a równoczeĞnie tylko 8% w wieku poprodukcyjnym.
PowyĪej przedstawione dane potwierdzają wspóázaleĪnoĞü pomiĊdzy
strukturą demograficzną gospodarujących a charakterystyką makroregionów pod
wzglĊdem struktury agrarnej, towarowoĞci produkcji rolniczej, poziomu rozwoju gospodarczego i dostĊpnoĞci pozarolniczych miejsc pracy. Na terenach o korzystnej strukturze obszarowej, duĪej skali produkcji towarowej i wysokiej dochodowoĞci dziaáalnoĞci rolniczej, rolnicy niezmiennie tworzą grupĊ relatywnie
máodszą. Od wielu lat uwarunkowania struktur rolniczych sprzyjają profesjonalizacji zawodu rolnika w makroregionie Ğrodkowozachodnim, a z początkiem
XXI wieku równieĪ w makroregionie póánocnym100. Natomiast zarządzający indywidualnymi gospodarstwami rolnymi w makroregionach charakteryzujących
siĊ relatywnie wysokim poziomem zurbanizowania, rozpowszechnieniem pracy
zarobkowej ludnoĞci wiejskiej cechowaáy wzglĊdnie duĪą zbiorowoĞü osób starszych wiekiem. Takie warunki zaznaczyáy siĊ na poáudniowych terenach Polski101, a w szczególnoĞci w makroregionie poáudniowo-wschodnim, gdzie niesprzyjające warunki klimatyczno-przyrodnicze i wyjątkowo rozdrobniona struktura obszarowa stanowiáy powaĪne utrudnienia w rozwoju produkcji rolniczej.

3.3. Poziom wyksztaácenia kierowników indywidualnych gospodarstw
rolnych
Wspóáczesne rolnictwo wymaga wszechstronnej wiedzy102. To stwierdzenie odnosi siĊ zwáaszcza do osób kierujących gospodarstwem rolnym. Z tego
wzglĊdu istotną cechą osób kierujących gospodarstwem rolnym, mającą znaczący wpáyw na osiągane efekty produkcyjne i finansowe z prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej jest wiedza i umiejĊtnoĞci gospodarującego.
Czynnik wiedzy, w sytuacji nasilającej siĊ konkurencji, w coraz wiĊkszym zakresie warunkuje wysokoĞü dochodów z prowadzonej dziaáalnoĞci gospodarczej103.
100

Zob. B. Karwat-WoĨniak, Zmiany aktywnoĞci rynkowej gospodarstw indywidualnych
w latach 2000-2005, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 519, IERiGĩ-PIB, Warszawa
2006, s. 16.
101
A. Sikorska, Zmiany w wielkoĞci badanych wsi oraz mobilnoĞü rodzin, [w:] PrzeobraĪenia
w strukturze spoáeczno-ekonomicznej wsi objĊtych badaniem IERiGĩ-PIB w latach 2000-2005, red. nauk. A. Sikorska, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2006, s. 7-19.
102
A. Kowalski, Czynniki produkcji…, op. cit. [w:] Encyklopedia…, op. cit., s. 108-114.
103
B. Klepacki, Znaczenie wiedzy i wyksztaácenia w rozwoju rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiczne, 2/2005, s. 47-57.
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Rysunek 3.5. Wyksztaácenie* ogólne kierowników
indywidualnych gospodarstw rolnych
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* Obejmuje wyksztaácenie ukoĔczone.
** Dotyczy wyksztaácenia na poziomie szkoáy podstawowej i gimnazjum. Do tej grupy doáączono równieĪ osoby z nieukoĔczoną szkoáą podstawową bądĨ gimnazjum, które juĪ zakoĔczyáy ksztaácenie. Stanowiáy one 0,3-1,1% caákowitej liczby analizowanej populacji.
ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2000, 2005 i 2011.
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Rysunek 3.6. Wyksztaácenie ogólne* kierowników indywidualnych gospodarstw
rolnych wedáug grup obszarowych
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* Obejmuje wyksztaácenie ukoĔczone.
** Dotyczy wyksztaácenia na poziomie szkoáy podstawowej i gimnazjum. Do tej grupy doáączono równieĪ osoby z nieukoĔczoną szkoáą podstawową bądĨ gimnazjum, które juĪ zakoĔczyáy ksztaácenie. Stanowiáy one w 2011 roku 0,3% caákowitej liczby analizowanej populacji.
ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2011.
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Tym samym wspóáczeĞnie niezbĊdnym warunkiem rozwoju jest podnoszenie umiejĊtnoĞci i inwestowanie w wyksztaácenie rolnicze przez osoby przygotowujące siĊ do zawodu rolnika.
Rolnik zdobywa umiejĊtnoĞci potrzebne do prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej w róĪnorodny sposób, ale ich formalnym odzwierciedleniem jest poziom
wyksztaácenia, zarówno ogólnego jak i zawodowego, zwáaszcza kierunkowego,
tj. rolniczego.
Z analizy dostĊpnych danych empirycznych wynika, Īe zmiany pokoleniowe w gronie osób kierujących gospodarstwem száy w parze z coraz wyĪszym
poziomem ich skolaryzacji (tabela A.1 i rysunek 3.5). Te zmiany naleĪy uznaü
za bardzo pozytywne, albowiem poziom wyksztaácenia ma bezpoĞredni wpáyw
na szybkoĞü i efekty wdraĪania innowacji technicznych i technologicznych
w rolnictwie104, a poza tym wystĊpuje znacząca wspóázaleĪnoĞü miĊdzy poziomem wyksztaácenia, a wyposaĪeniem w Ğrodki produkcji105.
Wedáug danych z badaĔ terenowych, w 2011 roku nadal okoáo 20% gospodarujących ukoĔczyáo tylko szkoáĊ podstawową bądĨ gimnazjum. Przy czym
odsetek rolników, którzy zakoĔczyli edukacjĊ na poziomie ustawowym zmniejszyá siĊ znacząco, w porównaniu do 2000 roku prawie dwukrotnie. Zarówno
w 2000, jak i 2011 roku najbardziej powszechnym byáo wyksztaácenie zasadnicze i posiadaáo je okoáo 45-46% rolników. JednoczeĞnie odnotowano postĊp na
szczeblu szkóá Ğrednich i pomaturalnych (zwyĪka z 16 do 28%) oraz wyĪszych
(odsetek zarządzających indywidualnymi gospodarstwami rolnymi z takim wyksztaáceniem wzrósá z niespeána 3% do prawie 7%).
Odnotowany w latach 2000-2011 ponad dwukrotny wzrost odsetka rolników z wyksztaáceniem wyĪszym naleĪy uznaü za znaczący. Zwáaszcza w sytuacji,
gdy stopa zwrotu z inwestowania w studia wyĪsze w przypadku nauk rolniczych
byáa ciągle najniĪsza ze wszystkich kierunków studiów, chociaĪ systematycznie
rosáa od początku lat dziewiĊüdziesiątych ubiegáego wieku106.
Przedstawione powyĪej pozytywne zmiany w poziomie wyksztaácenia zaznaczyáy siĊ zwáaszcza w gronie zarządzających gospodarstwami ukierunkowanymi prorynkowo, z reguáy wiĊkszych obszarowo. Zakáadając, Īe miernikiem
dobrego wyksztaácenia jest udziaá osób legitymujących siĊ wyksztaáceniem co
najmniej Ğrednim, to im wiĊksze gospodarstwo, tym wyĪszy poziom skolaryzacji gospodarujących (rysunek 3.6).
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A. Kowalski, Czynniki produkcji…, op. cit., [w:] Encyklopedia…, op.cit., s. 111.
M. Dudek, M. Dudek, Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie…, op. cit.
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J. CzapiĔski, Stopa zwrotu z inwestowania w wyksztaácenie na poziomie wyĪszym, [w:]
Diagnoza spoáeczna 2013. Warunki i jakoĞü Īycia Polaków, praca zbiorowa pod red. J. CzapiĔski, T. Panek, Rada Monitoringu Spoáecznego, Warszawa 2013, s. 206-209.
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Rysunek 3.7. Wyksztaácenie ogólne* kierowników indywidualnych gospodarstw
rolnych wedáug aktywnoĞci rynkowej zarządzanych podmiotów
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** Dotyczy wyksztaácenia na poziomie szkoáy podstawowej i gimnazjum. Do tej grupy doáączono równieĪ osoby z nieukoĔczoną szkoáą podstawową bądĨ gimnazjum. Stanowiáy one
w 2011 roku 0,3% caákowitej liczby analizowanej populacji.
ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2011.
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Wedáug danych ankietowych, w 2011 roku wĞród osób kierujących indywidualnymi gospodarstwami rolnymi o obszarze 50 ha i wiĊcej prawie
55% ukoĔczyáo co najmniej szkoáy Ğrednie, w tym okoáo 10% wyĪsze. Wyksztaáceniem co najmniej Ğrednim legitymuje siĊ równieĪ poáowa rolników
indywidualnych z podmiotów o areale 30-50 ha UR, a co dziesiąty ukoĔczyá
wyĪszą uczelniĊ.
W przypadku kierowników podmiotów o mniejszej powierzchni poziom
skolaryzacji jest niĪszy (rysunek 3.6).
Z analizy danych ankietowych wynika, Īe w 2011 roku, podobnie jak
i w latach wczeĞniejszych odnotowano znaczne zróĪnicowanie w poziomie edukacji rolników wedáug wielkoĞci produkcji na rynek (rysunek 3.7).
ZróĪnicowanie w poziomie wyksztaácenia rolników wedáug aktywnoĞci
rynkowej zarządzanych gospodarstw byáo znaczące, przy czym byáo relatywnie
mniejsze niĪ wedáug grup obszarowych. NajwyĪszym poziomem edukacji cechowali siĊ zarządzający podmiotami, których rozmiary produkcji towarowej
umoĪliwiaáy uzyskanie dochodów z pracy w prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej
równych co najmniej Ğrednim zarobkom poza rolnictwem (w 2011 byáo to co
najmniej 100 tys. záotych). W tej zbiorowoĞci odsetek gospodarujących dobrze
wyksztaáconych, tj. posiadających wyksztaácenie na poziomie co najmniej Ğrednim wynosiá ponad 42%, podczas gdy wĞród ogóáu podmiotów produkujących
na sprzedaĪ, analogiczny wskaĨnik stanowiá okoáo 35%. W przypadku prowadzących gospodarstwa z produkcją rolniczą wyáącznie bądĨ gáównie na potrzeby
samozaopatrzeniowe, udziaá osób, które posiadaáy wyksztaácenie na poziomie co
najmniej Ğrednim byá wyrównany i wynosiá okoáo 32%.
W odniesieniu do osób kierujących dziaáalnoĞcią rolniczą, o profesjonalnym przygotowaniu do wykonywanej pracy najdobitniej Ğwiadczy wyksztaácenie rolnicze, zwáaszcza szkolne. Z tego wzglĊdu, aby oceniü poziom wyksztaácenia osób kierujących indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, naleĪy
uwzglĊdniü równieĪ wyksztaácenie, dające kwalifikacje zawodowe, chociaĪ
w przypadku rolnictwa indywidualnego, duĪe znaczenie ma doĞwiadczenie zawodowe mierzone latami pracy w gospodarstwie107.
Z zebranych danych ankietowych wynika, Īe w przeciwieĔstwie do
okresów wczeĞniejszych (tabela A.2), w latach 2000-2011 nie odnotowano postĊpu w rozpowszechnieniu szkolnych kwalifikacji rolniczych (rysunek 3.8).
W tym czasie udziaá gospodarujących, którzy ukoĔczyli szkoáy rolnicze nie
ulegá zmianie i ksztaátowaá siĊ na poziomie 23-24%. JednoczeĞnie systematycznie zmniejszaá siĊ (z 27 do 17%) udziaá rolników posiadających tylko kursowe przygotowanie do wykonywanego zawodu rolnika. W konsekwencji
107

Pracujący w gospodarstwach…, op. cit., s. 44.
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(z 50 do 59%) wzrosáa grupa kierowników niemających praktycznie Īadnych
formalnych kwalifikacji rolniczych.
Rysunek 3.8. Wyksztaácenie rolnicze* kierowników
indywidualnych gospodarstw rolnych
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ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2000, 2005 i 2011.
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Rysunek 3.9. Wyksztaácenie zawodowe rolnicze* kierowników
indywidualnych gospodarstw rolnych wedáug grup obszarowych
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ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2011.

Przedstawione powyĪej zmiany w poziomie kwalifikacji rolniczych
w granie osób kierujących dziaáalnoĞcią rolniczą naleĪy wiązaü z liberalizacją
80

wymogów formalnych w kwestii posiadania okreĞlonego przygotowania zawodowego do prowadzenia produkcji rolniczej wĞród osób nabywających nieruchomoĞü rolną, a zwáaszcza ją dziedziczących.
W warunkach nasilającej siĊ konkurencji, skuteczne sprostanie jej wymogom w coraz wiĊkszym stopniu zaleĪy od wiedzy gospodarujących. Z tego
wzglĊdu zdobywaniem wyksztaácenia rolniczego zainteresowane są gáównie
osoby z gospodarstw rolnych o pokaĨnym potencjale produkcyjnym, duĪym
areale upraw, ukierunkowanych prorynkowo. Ma to odzwierciedlenie w zróĪnicowaniu poziomu wyksztaácenia kierunkowego wĞród zarządzających podmiotami o róĪnym obszarze i skali produkcji towarowej.
Z danych przedstawionych na rysunkach 3.9 i 3.10 wynika, Īe wraz ze
wzrostem powierzchni gospodarstwa i wielkoĞci produkcji towarowej roĞnie
liczba rolników posiadających rolnicze wyksztaácenie zawodowe. Ta zaleĪnoĞü
ujawnia siĊ przede wszystkim w odrĊbnoĞciach w rozpowszechnieniu szkolnego
wyksztaácenia rolniczego wĞród zarządzających podmiotami cechującymi siĊ
róĪnym obszarem i rozmiarami produkcji towarowej.
W konsekwencji najwyĪsze odsetki osób z kwalifikacjami rolniczymi odnotowano wĞród kierowników gospodarstw najwiĊkszych, bądĨ cechujących siĊ
duĪą skalą produkcji towarowej. W 2011 roku wĞród zarządzających gospodarstwami o powierzchni co najmniej 20 ha UR co druga osoba posiadaáa szkolne
wyksztaácenie rolnicze, a ponadto co czwarta – kursowe. WĞród kierujących gospodarstwami o areale 1-2 ha UR, analogiczne wskaĨniki wynosiáy odpowiednio
co dziesiąta i co ósma.
W przypadku zaleĪnoĞci pomiĊdzy poziomem wyksztaácenia kierunkowego a aktywnoĞcią rynkową, to z analizy danych ankietowych wynika, Īe
w 2011 roku, podobnie jak i wczeĞniej, proporcjonalnie do wielkoĞci rolniczej
produkcji na rynek zwiĊksza siĊ równieĪ udziaá rolników posiadających zawodowe kwalifikacje rolnicze. WĞród zarządzających podmiotami o rozmiarach
produkcji towarowej co najmniej 100 tys. zá ponad 51% osób ukoĔczyáo szkoáy
rolnicze, a nastĊpne 19% zdobyáo wyksztaácenie kierunkowe w systemie kursowym. Podczas gdy w gronie kierujących gospodarstwami z produkcją towarową
do 10 tys. záotych analogiczne udziaáy wynosiáy odpowiednio 17 i 15%.
W gronie prowadzących gospodarstwa z produkcją rolniczą wyáącznie na
potrzeby samozaopatrzeniowe, udziaá osób, które ukoĔczyáy szkoáy rolnicze
wynosiá 11%, kolejne 10% posiadaáo kursowe przygotowanie do wykonywanego zawodu rolnika.
PowyĪsze rozwaĪania potwierdzają tezĊ, iĪ zdobywaniem wyksztaácenia
rolniczego zainteresowane są przede wszystkim osoby posiadające gospodarstwo rolne o duĪym potencjale produkcyjnym, bądĨ mające szanse na prowa81

dzenie (przejĊcie) takiego podmiotu. àączyü to naleĪy z zamierzeniami rozwijania dziaáalnoĞci rolniczej i poprawy zdolnoĞci konkurencyjnej.
Rysunek 3.10. Rolnicze wyksztaácenie zawodowe* kierowników indywidualnych
gospodarstw rolnych wedáug aktywnoĞci rynkowej zarządzanych podmiotów
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* Zestawienie obejmuje wyksztaácenie ukoĔczone.
ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2011.
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Rysunek 3.11. Wyksztaácenie nierolnicze* kierowników
indywidualnych gospodarstw rolnych
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Zestawienie obejmuje wyksztaácenie ukoĔczone.
ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2000, 2005 i 2011.

NiezaleĪnie od kwalifikacji rolniczych, w caáym opisywanym okresie,
wĞród gospodarujących relatywnie wysoki i zwiĊkszający siĊ (40% w 2000 roku
83

do 53% w 2011 roku) odsetek stanowiáy osoby, które posiadaáy wyksztaácenie
nierolnicze (rysunek 3.11).

grupy obszarowe w ha
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Rysunek 3.12. Nierolnicze* wyksztaácenie kierowników indywidualnych
gospodarstw rolnych wedáug grup obszarowych
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ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2011.
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Rysunek 3.13. Nierolnicze wyksztaácenie* kierowników indywidualnych
gospodarstw rolnych wedáug aktywnoĞci rynkowej zarządzanych podmiotów
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* Zestawienie obejmuje wyksztaácenie ukoĔczone.
ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2011.

Wzrost popularnoĞci pozarolniczego kierunku edukacji stanowi rezultat
rozpowszechnienia w wiejskim Ğrodowisku ksztaácenia gáównie na potrzeby po85

zarolniczych dziaáów gospodarki108. Ponadto poprawĊ poziomu nierolniczych
kwalifikacji zawodowych w analizowanej populacji naleĪy uznaü za sytuacjĊ
korzystną, zwáaszcza z punktu widzenia moĪliwoĞci dywersyfikacji aktywnoĞci
zawodowej i zatrudnienia poza gospodarstwem.
W wielu przeprowadzonych analizach podkreĞlano, Īe coraz wiĊksza grupa ludnoĞci związana z uĪytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego
skutecznie poszukuje pozarolniczych miejsc pracy109.
Proces dywersyfikacji aktywnoĞci zawodowej zaznaczyá siĊ równieĪ
w gronie osób kierujących indywidualnymi gospodarstwami rolnymi. Coraz
liczniejsza grupa rolników áączy prowadzenie gospodarstwa z pracą poza nim.
Jednak nadal utrzymuje siĊ duĪy udziaá osób w gronie gospodarujących bez peánego zatrudnienia w prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej.
Z danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 wynika, Īe tylko okoáo 33%
kierowników pracowaáo w gospodarstwie stale w peánym wymiarze czasu, zatem przepracowaáo w gospodarstwie co najmniej 2120 godzin w ciągu roku .
Odnotowywany systematyczny wzrost poziomu nierolniczych kwalifikacji zawodowych gospodarujących jest korzystny nie tylko z perspektywy zatrudnienia na pozarolniczym rynku pracy, ale równieĪ z punktu widzenia prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej. WspóáczeĞnie efektywne funkcjonowanie gospodarstwa rolnego wymaga od osób tam pracujących szeregu umiejĊtnoĞci
i kompetencji znacznie wykraczających poza konwencjonalne przygotowanie do
wykonywania zawodu rolnika.
Z danych zilustrowanych na rysunkach 3.12 i 3.13 wynika, Īe proporcjonalnie do areaáu gospodarstwa i wielkoĞci produkcji towarowej zmniejsza siĊ
liczba rolników posiadających nierolnicze wyksztaácenie szkolne. Tym samym
są to relacje odwrotne niĪ w przypadku legitymowania siĊ szkolnymi kwalifikacjami rolniczymi.
Z analizy danych ankietowych wynika, Īe niezmiennie osoby posiadające
szkolne przygotowanie do zawodów nierolniczych, relatywnie najliczniejszą
grupĊ stanowiáy wĞród zarządzających gospodarstwami o stosunkowo maáym
obszarze (ponad 60% w grupie podmiotów do 5 ha UR), produkujących wyáącznie na samozaopatrzenie (63%), bądĨ lokujących na rynku tylko niewielkie partie artykuáów rolniczych (56% ze sprzedaĪą do 10 tys. záotych).
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F. Kapusta, Zmiany czynników produkcji w rolnictwie polskim w latach 1995-2000, [w:]
Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich nastĊpstwa, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocáaw 2002, s. 393.
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B. Karwat-WoĨniak, P. ChmieliĔski, Population and labour in family forming in Poland,
PW 2005-2009 raport nr 28.1, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2006, s. 19-21.
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Do rzadkoĞci nie naleĪy równieĪ, by szkolnym wyksztaáceniem niezwiązanym bezpoĞrednio z rolnictwem legitymowaáy siĊ osoby kierujące gospodarstwami cechującymi siĊ wzglĊdnie duĪą skalą produkcji i znacznym obszarem.
Wedáug danych ankietowych, w 2011 roku czĊĞciej niĪ co trzeci zarządzający
gospodarstwem 50-hektarowym i wiĊkszym posiadaá szkolne wyksztaácenie nierolnicze. Gdy weĨmiemy pod uwagĊ grupĊ prowadzących podmioty o skali produkcji towarowej 100 i wiĊcej tys., odsetek osób ze szkolnym przygotowaniem
do zawodów pozarolniczych stanowiá ponad 37%.
Mapka 3.3. Makroregionalne* zróĪnicowanie w szkolnym przygotowaniu
do pracy w rolnictwie osób kierujących indywidualnym gospodarstwem rolnym
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* Oznaczenia makroregionów i województwa jakie obejmują, jak na mapce 3.1.
ħródáo: opracowano na podstawie danych z badaĔ terenowych IERiGĩ-PIB 2011.

Stosunkowo duĪa czĊstoĞü wystĊpowania pozarolniczego kierunku
edukacji wĞród zarządzających gospodarstwami wiĊkszymi obszarowo i ukierunkowanymi prorynkowo gospodarstwami wskazuje, Īe uwarunkowania
87

rynku pracy oraz zwiĊkszająca siĊ atrakcyjnoĞü zatrudnienia w dobrze uzbrojonym technicznie i zorganizowanym gospodarstwie spowodowaáa, Īe czĊĞü
osób z kwalifikacjami nierolniczymi wybraáa zatrudnienie w rodzinnej dziaáalnoĞci rolniczej.
Przy interpretacji przestrzennych odmiennoĞci w poziomie ogólnego
i zawodowego wyksztaácenie osób kierujących indywidualnymi gospodarstwami
rolnymi naleĪy braü pod uwagĊ podobne uwarunkowania, jak przy róĪnicach
w strukturze demograficznej tej populacji.
Rozpatrując poziom edukacji rolników indywidualnych w poszczególnych
makroregionach naleĪy zauwaĪyü, Īe na kaĪdym terenie najbardziej rozpowszechnione byáo wyksztaácenie ogólne na poziomie zawodowym (tabela 3.5).
Przy czym relatywnie najliczniejszą (55%) grupĊ osoby z takim wyksztaáceniem
stanowiáy wĞród gospodarujących w makroregionie Ğrodkowozachodnim, zaĞ
najniĪszy (41%) w makroregionie Ğrodkowowschodnim. W ostatnim z wymienionych makroregionów oraz w makroregionie poáudniowo-zachodnim odnotowano najwyĪszy odsetek (8-9%) kierowników z wyksztaáceniem wyĪszym. Diametralnie odmienną sytuacjĊ stwierdzono w makroregionie Ğrodkowozachodnim,
gdzie tylko niespeána 4% rolników legitymowaáo siĊ ukoĔczeniem szkoáy wyĪszej. JednoczeĞnie na tym terenie stwierdzono najniĪszy (14%) odsetek gospodarujących, którzy zakoĔczyli edukacjĊ na poziomie ustawowym, tj. szkoáy podstawowej lub gimnazjum.
Tabela 3.5. Przestrzenne róĪnice w wyksztaáceniu* kierowników
indywidualnych gospodarstw rolnych
W makroregionach**
I
II
III
IV
V
odsetek osób wedáug wyksztaácenia ogólnego
- ustawowe***
14,1
22,9
20,1
15,8
20,3
20,2
- zasadnicze zawodowe
55,0
40,7
45,9
49,3
49,2
45,4
- Ğrednie i pomaturalne
27,1
27,8
28,0
27,1
24,9
27,5
- wyĪsze
3,8
8,6
6,0
7,6
5,6
6,9
* Zestawienie obejmuje wyksztaácenie ukoĔczone.
** Oznaczenia makroregionów i województwa jakie obejmują, jak mapka 1.
*** Dotyczy wyksztaácenia na poziomie szkoáy podstawowej i gimnazjum. Do tej grupy doáączono równieĪ osoby z nieukoĔczoną szkoáą podstawową bądĨ gimnazjum, które juĪ zakoĔczyáy ksztaácenie. Stanowiáy one 0,3 caákowitej liczby analizowanej populacji.
ħródáo: opracowano na podstawie danych z badaĔ terenowych IERiGĩ-PIB 2011.
Poziom wyksztaácenia

Ogóáem

W 2011 roku, podobnie jak i wczeĞniej, stosunkowo najlepiej przygotowane do zawodu rolnika byli gospodarujący z makroregionu Ğrodkowozachod88

niego (mapka 3.3). W tej czĊĞci kraju 41% kierowników posiadaáo szkolne wyksztaácenie rolnicze. KraĔcowo odmienna sytuacja wystĊpowaáa w makroregionie poáudniowo-wschodnim, gdzie tylko niespeána 13% rolników ukoĔczyáo
szkoáy rolnicze. JednoczeĞnie na tym terenie wyraĨnie wyĪszy niĪ w innych makroregionach byá odsetek kierowników gospodarstw ze szkolnymi kwalifikacjami nierolniczymi (64%). Przy czym, podobnie jak w skali caáego kraju,
w kaĪdym z wyodrĊbnionych do badaĔ makroregionów, wĞród kierowników
indywidualnych gospodarstw rolnych najbardziej rozpowszechnionym wyksztaáceniem zawodowym byá kierunek nierolniczy.

3.4. Podsumowanie
Badania wykazaáy, Īe symptomy starzenia siĊ populacji związanej z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi zaznaczyáy siĊ równieĪ w grupie osób
zarządzających dziaáalnoĞcią rolniczą. ChociaĪ niezmiennie, osoby kierujące
gospodarstwami rolnymi w zdecydowanej wiĊkszoĞci (88-90%) byáy w wieku
produkcyjnym, to ulegáy zmianie relacje pomiĊdzy wielkoĞcią grupy gospodarujących w wieku produkcyjnym mobilnym oraz produkcyjnym starszym. Cechą
charakterystyczną tego procesu byáo systematyczne zmniejszanie siĊ udziaáu
rolników w wieku 18-44 lata oraz wzrost wysokoĞci odsetka kierowników
w wieku produkcyjnym niemobilnym. W konsekwencji w 2011 roku, osoby
w wieku produkcyjnym starszym stanowiáy dominującą (52%) grupĊ wiekową
wĞród zarządzających indywidualnymi gospodarstwami. Podczas gdy w 2000
roku najliczniejszą (47%) zbiorowoĞü stanowili rolnicy w wieku 18-44 lata.
Pomimo przejawów starzenia siĊ, nadal strukturĊ wieku polskich rolników moĪna uznaü za relatywnie korzystną. Zwáaszcza na tle sytuacji w tym zakresie w rolnictwie unijnym, gdzie ponad 34% zarządzających gospodarstwem
rolnym ukoĔczyáo 65 lat, podczas gdy wĞród kierujących indywidualnymi gospodarstwami w Polsce w tym wieku byáo to okoáo 10%.
Z analizy dostĊpnych danych empirycznych wynika, Īe zmiany pokoleniowe w gronie osób kierujących gospodarstwem száy w parze z coraz wyĪszym
poziomem ich skolaryzacji. Te przeobraĪania naleĪy uznaü za bardzo pozytywne, albowiem poziom wyksztaácenia ma bezpoĞredni wpáyw na szybkoĞü i efekty wdraĪania innowacji technicznych i technologicznych w rolnictwie.
W 2011 roku nadal okoáo 20% gospodarujących ukoĔczyáo tylko szkoáĊ
podstawową bądĨ gimnazjum. Przy czym odsetek rolników, którzy zakoĔczyli
edukacjĊ na poziomie ustawowym zmniejszyá siĊ znacząco, w porównaniu do
2000 roku prawie dwukrotnie. Zarówno w 2000, jak i 2011 roku najbardziej
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powszechnym byáo wyksztaácenie zasadnicze i posiadaáo je okoáo 45-46% rolników. JednoczeĞnie odnotowano postĊp na szczeblu szkóá Ğrednich i pomaturalnych (zwyĪka z 16 do 28%) oraz wyĪszych (odsetek zarządzających indywidualnymi gospodarstwami rolnymi z takim wyksztaáceniem wzrósá z 3 do 7%).
Badania potwierdziáy, wzrost i tak relatywnie duĪej popularnoĞci pozarolniczego kierunku edukacji wĞród rolników. W latach 2000-2011 udziaá osób ze
szkolnymi kwalifikacjami pozarolniczymi wĞród gospodarujących zwiĊkszyá siĊ
z 40 do 53%. PoprawĊ poziomu nierolniczych kwalifikacji zawodowych w analizowanej populacji naleĪy uznaü za sytuacjĊ korzystną, nie tylko z punktu widzenia moĪliwoĞci dywersyfikacji aktywnoĞci zawodowej i zatrudnienia poza
gospodarstwem, ale równieĪ prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej. WspóáczeĞnie
efektywne funkcjonowanie gospodarstwa rolnego wymaga od osób tam pracujących szeregu umiejĊtnoĞci i kompetencji znacznie wykraczających poza konwencjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu rolnika.
Z zebranych danych ankietowych wynika, Īe w przeciwieĔstwie do okresów wczeĞniejszych, w latach 2000-2011 nie odnotowano postĊpu w rozpowszechnieniu szkolnych kwalifikacji rolniczych. W tym czasie udziaá gospodarujących, którzy ukoĔczyli szkoáy rolnicze nie ulegá zmianie i ksztaátowaá siĊ na
poziomie 23-24%. JednoczeĞnie systematycznie zmniejszaá siĊ (z 27 do 17%)
udziaá rolników posiadających tylko kursowe przygotowanie do wykonywanego
zawodu rolnika. NaleĪy jednak zaznaczyü, Īe pomimo stagnacji w rozpowszechnieniu wyksztaácenia rolniczego, wĞród zarządzających gospodarstwami
ukierunkowanymi prorynkowo, o relatywnie duĪym potencjale produkcyjnym
stwierdzono postĊp w profesjonalnym przygotowaniu do zawodu rolnika.
W konsekwencji w 2011 roku wĞród zarządzających gospodarstwami ukierunkowanymi rynkowo, o potencjale produkcyjnym stwarzającym szanse uzyskania
dochodów porównywalnych z pracą poza rolnictwem, dominowaáy osoby ze
szkolnym wyksztaáceniem zawodowym o profilu rolniczym.
Relatywnie máody wiek polskich gospodarujących i systematycznie poprawiający siĊ ich poziom wyksztaácenia stanowi pozytywny sygnaá w proefektywnoĞciowej przebudowie struktur w polskim rolnictwie.
Analiza danych z badaĔ terenowych dokumentuje zaleĪnoĞü pomiĊdzy
strukturą wieku i poziomem wyksztaácenia rolników a potencjaáem (siáą) ekonomicznym zarządzanych indywidualnych gospodarstw rolnych. W kaĪdym badanym okresie im wiĊkszy potencjaá gospodarczy (obszar, rozmiary dziaáalnoĞci
wytwórczej) tym wyĪszy udziaá stanowili gospodarujący w wieku 18-44 lata
oraz wyksztaáceniem ogólnym co najmniej Ğrednim i szkolnym zawodowym
o profilu rolniczym, zaĞ mniejszy – rolnicy w wieku poprodukcyjnym i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu rolnika.
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Z wykonanych prac wynika, Īe struktura wieku i poziom wyksztaácenie
kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych byáy ciągle zróĪnicowane
przestrzennie, ale róĪnice makroregionalne byáy relatywnie mniejsze niĪ
w przypadku grup obszarowych, czy rozmiarów dziaáalnoĞci rolniczej. Ponadto
wystĊpuje niezmiennie wspóázaleĪnoĞü pomiĊdzy strukturą demograficzną
i wyksztaáceniem gospodarujących, a charakterystyką makroregionów pod
wzglĊdem struktury agrarnej, towarowoĞci produkcji rolniczej, poziomu rozwoju gospodarczego i dostĊpnoĞci pozarolniczych miejsc pracy. Na terenach o korzystnej strukturze obszarowej, duĪej skali produkcji towarowej i wysokiej dochodowoĞci dziaáalnoĞci rolniczej, rolnicy niezmiennie tworzą grupĊ relatywnie
máodszą i lepiej przygotowaną do wykonywanego zawodu. Od wielu lat uwarunkowania struktur rolniczych sprzyjają profesjonalizacji zawodu rolnika
w makroregionie Ğrodkowozachodnim. Natomiast zarządzający indywidualnymi
gospodarstwami rolnymi w makroregionach charakteryzujących siĊ relatywnie
wysokim poziomem zurbanizowania, rozpowszechnieniem pracy zarobkowej
ludnoĞci wiejskiej cechowaáy siĊ wzglĊdnie duĪą zbiorowoĞcią osób starszych
wiekiem. Takie warunki zaznaczyáy siĊ na poáudniowych terenach Polski,
a w szczególnoĞci w makroregionie poáudniowo-wschodnim, gdzie niesprzyjające warunki klimatyczno-przyrodnicze i wyjątkowo rozdrobniona struktura obszarowa stanowiáy powaĪne utrudnienia w rozwoju produkcji rolniczej.
Wedáug danych ankietowych, w 2011 roku statystyczny polski gospodarujący byá mĊĪczyzną (78%), w wieku okoáo 47 lat (co drugi byá w wieku produkcyjnym niemobilnym. Posiadaá wyksztaácenie ogólne na poziomie zasadniczym
zawodowym (ponad 45%) i nie posiadaá szkolnego przygotowania do wykonywanego zawodu (tylko 24% kierowników ukoĔczyáo szkoáy rolnicze). Natomiast dysponowaá szkolnymi kwalifikacjami do podjĊcia pracy poza zarządzanym rodzinnym gospodarstwem rolnym (ponad 53% rolników skoĔczyáo szkoáy
zawodowe o profilu nierolniczym).
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Rozdziaá 4
AktywnoĞü ekonomiczna kierowników indywidualnych
gospodarstw rolnych

4.1. Wprowadzenie
Jedną z podstawowych funkcji kierowników gospodarstw rolnych jest dąĪenie do moĪliwie najbardziej optymalnego wykorzystania zasobów pracy.
Z uwagi na rodzinny charakter gospodarstw rolnych w Polsce oraz relatywnie
mocno rozdrobnioną strukturĊ obszarową, decyzje zarządzających w tej kwestii
obejmują nie tylko zakres angaĪowania siĊ czáonków rodzin w prowadzonej
dziaáalnoĞci, ale równieĪ stopieĔ zaangaĪowania osoby kierującej gospodarstwem. Z punktu widzenia gospodarstwa domowego i jego budĪetu, skala zaangaĪowania w pracĊ w dziaáalnoĞci rolniczej, jej caákowite zaniechanie lub decyzja o poáączeniu jej z innymi formami zarobkowania zaleĪy od obranej strategii
ekonomicznej, której podstawowym celem są korzyĞci ekonomiczne. Decyzje
o stopniu zaangaĪowania siĊ kierownika gospodarstwa oraz czáonków jego rodziny w dziaáalnoĞü rolniczą warunkowane są przez skalĊ produkcji gospodarstwa, która w warunkach polskich wciąĪ w duĪej mierze zaleĪy od posiadanego
areaáu ziemi, stopnia technicznego uzbrojenia warsztatu pracy oraz moĪliwoĞci
znalezienia pozarolniczych Ĩródeá dochodu110. Relatywnie korzystna, w skali
europejskiej, struktura wieku oraz poprawiająca siĊ struktura wyksztaácenia kierowników gospodarstw rolnych sprawia, Īe mobilnoĞü zawodowa tej grupy
wzrasta, a decyzja o dywersyfikacji aktywnoĞci zawodowej rolników, zwáaszcza
w przypadku niewielkich gospodarstw, pozwala na kontynuacjĊ prowadzonej
dziaáalnoĞci nawet przy relatywnie niewielkiej skali produkcji.
Koncepcja europejskiego modelu rolnictwa zakáada dualnoĞü jego funkcji,
który obok celów związanych z produkcją ĪywnoĞci obejmuje równieĪ funkcje
spoáeczne i Ğrodowiskowe. Model ten, wspierany dziaáaniami Unii Europejskiej,
zakáada wspóáistnienie gospodarstw duĪych, zdolnych do zapewnienia bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego oraz gospodarstw mniejszych, których funkcjonowanie wiązaáoby siĊ z zachowaniem dóbr publicznych, do których zalicza siĊ przede wszystkim walory krajobrazowe i kulturowe wsi oraz stan Ğrodowiska natu-
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Zob. B. Karwat-WoĨniak, Charakterystyka gospodarstw rolnych uznanych przez uĪytkowników za rozwojowe, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy z. 474, IERiGĩ, Warszawa 2001,
s. 5-6.
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ralnego111. Procesy globalizacyjne wywierają presjĊ na rolnictwo w kierunku
minimalizacji kosztów wykorzystania ziemi oraz kosztów pracy i tym samym
uprzemysáowienia rolnictwa112.
Presja ta jest naturalną konsekwencją procesów rynkowych, natomiast
stanowi zagroĪenie dla europejskiego modelu rolnictwa, które dopuszcza pewne
obniĪenie wydajnoĞci113 (i tym samym konkurencyjnoĞci) na rzecz ochrony dóbr
uwaĪanych za publiczne. W tych warunkach dywersyfikacja aktywnoĞci ekonomicznej ludnoĞci rolniczej postrzegana jest jako jeden z kluczowych elementów w dąĪeniach do zachowania modelu rolnictwa odpowiadającego spoáecznym oczekiwaniom.
W Polsce cechą pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym jest duĪe
zróĪnicowanie zakresu angaĪowania siĊ w pracĊ w gospodarstwie rolnym, jak
równieĪ znaczne rozpowszechnienie zarobkowania. Z danych PSR 2010 wynika, Īe bez wzglĊdu na iloĞü Ğwiadczonej pracy, wyáącznie w indywidualnych
gospodarstwach rolnych pracowaáo prawie 2,4 mln czáonków rodziny, dalsze
117 tys. áączyáo pracĊ w rodzinnym gospodarstwie z zarobkowaniem, przy czym
dziaáalnoĞü rolnicza byáa gáównym miejscem ich aktywnoĞci zawodowej114. Ponadto w coraz wiĊkszej liczbie gospodarstw trwale nie wypracowuje siĊ Īadnych
dochodów. Sytuacja ta warunkuje równieĪ stopieĔ zaangaĪowania siĊ kierownika gospodarstwa w prowadzoną dziaáalnoĞü rolniczą.

4.2. Kierownicy wedáug zaangaĪowania w pracĊ w gospodarstwie rolnym
WĞród kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych objĊtych badaniem w 2011 roku, ponad dwie trzecie zaangaĪowanych byáo wyáącznie w pracĊ
we wáasnym gospodarstwie, a jedna trzecia áączyáa tĊ pracĊ z aktywnoĞcią zawodową na pozarolniczym rynku pracy. Odsetek ten od lat sukcesywnie wzrasta. Wedáug danych z 2000 roku udziaá takich osób stanowiá niespeána jedną
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Zob. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoáecznego w sprawie reformy
wspólnej polityki rolnej w 2013 r. (2010/C 354/06), Dziennik UrzĊdowy Unii Europejskiej
C 354, z dnia 28.12.2010.
112
Zob. Kowalczyk S., Globalizacja agrobiznesu: specy¿ka, wymiary, konsekwencje, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2/2010.
113
Memorandum COPA i COGECA w sprawie dalszego rozwoju Europejskiego Modelu
Rolnictwa, Pr(06)116F1, P(06)117F1 Bruksela, 7 lipca 2006.
114
B. Karwat-WoĨniak, P. ChmieliĔski, LudnoĞü wiejska oraz jej aktywnoĞü zawodowa i sytuacja na rynku pracy, [w:] Rynek pracy wobec zmian demograficznych, M. Kieákowska
(red.), Zeszyty Demograficzne, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.
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czwartą caáego opisywanego zbioru115. JednoczeĞnie wciąĪ utrzymuje siĊ relatywnie wysoki udziaá osób zbĊdnych wĞród ogóáu pracujących w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
Badania wskazują równieĪ na zaleĪnoĞü pomiĊdzy liczbą osób áączących
pracĊ we wáasnym gospodarstwie z zarobkowaniem poza rolnictwem a wielkoĞcią gospodarstwa (rysunek 4.1).
Rysunek 4.1. Badani kierownicy wedáug zaangaĪowania w pracĊ
w gospodarstwie rolnym i grup obszarowych (2011)

ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2011.

Wedáug danych z badaĔ terenowych, w 2011 roku udziaá kierowników
z gospodarstw najmniejszych, tj. do 2 ha UR gospodarstw aktywnych na poza115

Buks J., Buks B., Cechy spoáeczno-demograficzne i aktywnoĞü ekonomiczna kierowników
gospodarstw rolnych, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy z. 495, IERiGĩ, Warszawa 2004.
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rolniczym rynku pracy stanowiá niemal poáowĊ badanych w tej grupie. Udziaá
ten zmniejsza siĊ wraz ze wzrostem wielkoĞci posiadanego gospodarstwa, natomiast nawet w gospodarstwach najwiĊkszych obszarowo, tj. powyĪej 20 ha UR,
przeciĊtnie co szósty z badanych áączyá pracĊ w gospodarstwie, którym zarządzaá z pracą poza nim.
WĞród pracujących wyáącznie w gospodarstwie osoby zaangaĪowane
w dziaáalnoĞü rolniczą stale, w peánym wymiarze stanowiáy jedynie dwie trzecie
zbioru kierowników objĊtych badaniem. Przy czym w grupie rolników z gospodarstw o najmniejszym obszarze udziaá ten byá znacząco niĪszy i stanowiá jedynie 22% w przypadku jednostek do 2 ha UR i niespeána 43% w gospodarstwach
2-5 ha UR. W tych grupach powszechne byáo angaĪowanie siĊ do pracy w gospodarstwie w ograniczonym czasie oraz dorywczo lub sezonowo (tabela 4.1).
Nakáady pracy zarządzającego wáasnym gospodarstwem rolnym rosáy wraz
z wielkoĞcią posiadanego areaáu ziemi, dlatego dopiero w gospodarstwach powyĪej 20 ha UR udziaá kierowników zaangaĪowanych w peánym wymiarze czasu w dziaáalnoĞü produkcyjną wynosiá ponad 90%.
Podobne relacje rysują siĊ w przypadku zarządzających gospodarstwem
rolnym, którzy áączą tĊ funkcjĊ z zarobkowaniem poza rolnictwem. W tym
przypadku osoby decydujące siĊ na taki rodzaj aktywnoĞci zawodowej w przewaĪającej czĊĞci pracowali gáównie poza wáasnym gospodarstwem rolnym. Ta
grupa stanowiáa 90% caáego zbioru osób áączących te formy zatrudnienia.
Tabela 4.1. AktywnoĞü ekonomiczna kierowników indywidualnych gospodarstw
rolnych wedáug grup obszarowych (2011)
Pracujący tylko w gospodarstwie
Grupy
obszarowe

Pracujący
w i poza gospodarstwem
w tym:

w tym:
stale w
stale w
razem
sezonowo razem gáównie gáównie poza
peánym niepeánym
dorywczo
w gosp.
gosp.
wymiarze wymiarze
OGÓàEM
100,0
63,5
20,0
16,5 100,0
9,7
90,3
1-2
100,0
22,5
32,2
45,3 100,0
1,6
98,4
2-5
100,0
42,7
33,2
24,0 100,0
2,7
97,3
5-10
100,0
72,7
16,8
10,4 100,0
9,5
90,5
10-15
100,0
84,8
10,3
4,8 100,0
20,8
79,2
15-20
100,0
89,0
9,7
1,3 100,0
30,8
69,2
20-30
100,0
91,6
4,8
3,6 100,0
54,5
45,5
30-50
100,0
93,4
5,7
0,9 100,0
65,0
35,0
50 i wiĊcej
100,0
95,3
2,3
2,3 100,0
80,0
20,0
ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2011.
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Analizując zaleĪnoĞci pomiĊdzy wielkoĞcią obszarową, a aktywnoĞcią
ekonomiczną kierowników gospodarstw naleĪy zauwaĪyü, Īe grupa osób
utrzymujących siĊ wyáącznie w gospodarstwie rolnym, stale i w peánym wymiarze
czasu stanowi jedynie 41% caáego badanego zbioru. Pozostali nie angaĪują siĊ
w pracĊ w gospodarstwie z uwagi na brak takiej potrzeby lub są aktywni równieĪ
na pozarolniczym rynku pracy (rysunek 4.2).
Takie zestawienie obrazuje niskie zaangaĪowanie w pracĊ w gospodarstwach
o obszarze 1-2 ha oraz 2-5 ha UR, gdzie odsetek ten wynosiá odpowiednio 11%
i 24% oraz dokumentuje wysoki stopieĔ zaangaĪowania w pracĊ poza wáasnym
gospodarstwem rolnym.
Rysunek 4.2. AktywnoĞü ekonomiczna kierowników gospodarstw
wedáug wielkoĞci posiadanego gospodarstwa (2011)

ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2011.

NaleĪy podkreĞliü, Īe poprawiająca siĊ struktura wyksztaácenia (wraz
z rosnącym znaczeniem wyksztaácenia pozarolniczego) oraz relatywnie korzystna
struktura wieku przekáadają siĊ na duĪy stopieĔ dywersyfikacji zaangaĪowania
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zawodowego kierowników rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce. ĝwiadczy
o tym fakt, Īe nawet w najwiĊkszych obszarowo gospodarstwach rolnych rolnicy
poszukują dodatkowych moĪliwoĞci zarobkowania, co umoĪliwia m.in. poprawiający siĊ stopnieĔ mechanizacji pracy w rolnictwie.

4.3. Przestrzenne zróĪnicowanie aktywnoĞci ekonomicznej
Analizując skalĊ aktywnoĞci ekonomicznej kierowników gospodarstw naleĪy podkreĞliü, Īe w tym obszarze rysują siĊ znaczące róĪnice regionalne.
Związane są one z odmienną strukturą obszarową gospodarstw rolnych w róĪnych regionach kraju, ale równieĪ z róĪnicami w rozpowszechnieniu aktywnoĞci
pozarolniczej ludnoĞci wiejskiej, a takĪe z funkcjami przypisywanymi gospodarstwu rolnemu.
Rysunek 4.3. RóĪnice przestrzenne w zaangaĪowaniu kierowników
w pracĊ w indywidualnym gospodarstwie rolnym (2011)

Poszczególne makroregiony obejmują odpowiednio województwa: Ğrodkowozachodni –
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie; Ğrodkowowschodni – áódzkie, mazowieckie, lubelskie,
podlaskie; poáudniowo-wschodni – ĞwiĊtokrzyskie, maáopolskie, podkarpackie, Ğląskie;
poáudniowo-zachodni – opolskie, lubuskie, dolnoĞląskie; póánocny – zachodniopomorskie,
pomorskie, warmiĔsko-mazurskie.
ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2011.
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Badanie przeprowadzone w 2011 roku pokazuje, Īe najwyĪszy odsetek
kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych zaangaĪowanych wyáącznie
w pracĊ we wáasnym gospodarstwie wystĊpowaá w maroregionach: Ğrodkowozachodnim i póánocnym (rysunek 4.3). WiąĪe siĊ to z relatywnie korzystną
strukturą obszarową gospodarstw w województwach wchodzących w granice tych
makroregionów warunkującą stopieĔ zaangaĪowania w prowadzoną dziaáalnoĞü
rolniczą. Stosunkowo najwiĊcej rolników áączących pracĊ w gospodarstwie z inną
aktywnoĞcią odnotowano natomiast w makroregionach poáudniowo-wschodnim
i poáudniowo-zachodnim. Są to obszary, które charakteryzuje najbardziej rozdrobniona struktura agrarna w kraju, na których równieĪ tradycyjnie wĞród rolników
i czáonków ich rodzin rozpowszechniona jest dwuzawodowoĞü. Sytuacja ta
dotyczyáa zwáaszcza makroregionu poáudniowo-wschodniego, gdzie wĞród pracujących wyáącznie w gospodarstwie, stale i w peánym wymiarze czasu byáo
jedynie 42%, a spoĞród wszystkich badanych zarządzających gospodarstwami aĪ
31% angaĪowaáo siĊ do pracy w rolnictwie wyáącznie sezonowo lub dorywczo.
W markoregionie Ğrodkowozachodnim wartoĞü tych wskaĨników wyniosáa
odpowiednio: 86% i 4% (tabela 4.2).
Tabela 4.2. Badani kierownicy pracujący wyáącznie w gospodarstwie rolnym
wedáug makroregionów (2011)
Pracujący tylko w gospodarstwie
w tym
Makroregiony
razem stale w peánym
stale w niepeásezonowo
wymiarze
nym wymiarze
dorywczo
OGÓàEM
100,0
63,5
20,0
16,5
ĝrodkowozachodni
100,0
86,0
10,4
3,7
ĝrodkowowschodni
100,0
67,1
19,5
13,4
Poáudniowo-wschodni
100,0
41,8
27,6
30,6
Poáudniowo-zachodni
100,0
67,1
22,4
10,6
Póánocny
100,0
81,5
9,5
8,9
ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2011.

Skala przestrzennego zróĪnicowania wĞród rolników áączących zarówno w pracĊ we wáasnym gospodarstwie, jak i poza nim byáa stosunkowo niewielka. W caáym badanym zbiorze dominowaáa praca poza gospodarstwem
(90% badanych z tej kategorii), natomiast wyraĨnie zaznaczyáy siĊ róĪnice
pomiĊdzy poáudniową i póánocną czĊĞcią kraju. Udziaá kierowników pracujących gáównie we wáasnym gospodarstwie wĞród áączących róĪne formy zatrudnienia byá Ğrednio dwukrotnie niĪszy w przypadku makroregionów
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poáudniowo-wschodniego i poáudniowo-zachodniego w porównaniu do pozostaáych makroregionów (tabela 4.3).
Tabela 4.3. Badani kierownicy áączący pracĊ w gospodarstwie i poza nim,
wedáug makroregionów (2011)
Pracujący w i poza gospodarstwem
Makroregiony

w tym:
razem

gáównie
gáównie
w gospodarstwie
poza gospodarstwem
OGÓàEM
100,0
9,7
90,3
ĝrodkowozachodni
100,0
12,6
87,4
ĝrodkowowschodni
100,0
12,8
87,2
Poáudniowo-wschodni
100,0
6,7
93,3
Poáudniowo-zachodni
100,0
6,0
94,0
Póánocny
100,0
11,4
88,6
ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2011.

Analiza stopnia zaangaĪowania kierowników w pracĊ w gospodarstwie
rolnym w poszczególnych rejonach kraju wskazuje na wciąĪ utrzymujące siĊ
róĪnice w tym zakresie.
Potwierdza siĊ teza, iĪ na obraz dzisiejszego rolnictwa w poszczególnych
regionach wciąĪ mają wpáyw historyczne uwarunkowania rozwoju spoáeczno-gospodarczego oraz struktura obszarowa gospodarstw. Makroregionem o najwiĊkszym, juĪ tradycyjnie, poziomie rozwoju rolnictwa jest makroregion Ğrodkowozachodni, a z problemami strukturalnymi borykają siĊ gáównie województwa
makroregionu poáudniowo-wschodniego116. Znajduje to swoje odzwierciedlenie
w stopniu zaangaĪowania w pracĊ we wáasnym gospodarstwie rolnym.

4.4. Związki miĊdzy aktywnoĞcią zawodową, a rynkową
Decyzja kierowników gospodarstw odnoĞnie skali zaangaĪowania w pracĊ w nim jest ĞciĞle powiązana m.in. ze skalą aktywnoĞci rynkowej podmiotu,
poniewaĪ osiągniĊcie satysfakcjonującego poziomu dochodu gospodarstwa zaleĪne jest od faktu dysponowania odpowiednim majątkiem produkcyjnym117.
116

Zob. A. Sikorska (red.), Przemiany strukturalne we wsiach objĊtych badaniem IERiGĩ
w latach 1996-2000, IERiGĩ, Warszawa 2001.
117
B. Karwat-WoĨniak, Gospodarstwa wysokotowarowe w rolnictwie cháopskim. Synteza wyników badaĔ 2005-2009, Raport PW 2005-2009 nr 151, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2009, s. 16.
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Analiza aktywnoĞci ekonomicznej badanych rolników wedáug aktywnoĞci
rynkowej udokumentowaáa, Īe kierownicy gospodarstw z produkcją towarową
relatywnie czĊĞciej, niĪ pozostali, angaĪowali siĊ wyáącznie do pracy we wáasnym gospodarstwie. Udziaá takich osób wynosiá blisko 70% wobec 51% w pozostaáej grupie (rysunek 4.4).
Rysunek 4.4. AktywnoĞü zawodowa badanych kierowników indywidualnych
gospodarstw rolnych wedáug aktywnoĞci rynkowej (2011)

ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2011.

Utrzymuje siĊ znacząca zaleĪnoĞü pomiĊdzy aktywnoĞcią zawodową kierowników a wielkoĞcią produkcji na rynek wytwarzanej w gospodarstwie. Osoby
kierujące gospodarstwami bez produkcji towarowej i deklarujące pracĊ wyáącznie
we wáasnym gospodarstwie zdecydowanie czĊĞciej angaĪowaáy siĊ w pracĊ
w niepeánym wymiarze czasu oraz sezonowo i dorywczo. Brak aktywnoĞci rynkowej prowadzonego gospodarstwa wiązaá siĊ z ograniczonym czasem pracy dla
blisko trzech czwartych z badanej grupy zarządzających (tabela 4). WĞród rolników z gospodarstw z produkcją towarową stosunek ten byá odwrotny – blisko trzy
czwarte pracowaáo w gospodarstwie stale, w peánym wymiarze czasu.
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Tabela 4.4. Struktura badanych kierowników pracujących wyáącznie
w indywidualnym gospodarstwie rolnym wedáug aktywnoĞci rynkowej (2011)

Makroregiony

Pracujący tylko w gospodarstwie
w tym:
stale
stale
razem
sezonowo
w peánym w niepeánym
dorywczo
wymiarze
wymiarze
100,0
63,5
20,0
16,5
100,0
26,6
24,9
48,5
100,0
73,9
18,6
7,4

OGÓàEM
Bez produkcji towarowej
Z produkcją towarową
w tym z produkcją towarową:
do 10 tys. zá
100,0
53,0
31,3
100 tys. zá i wiĊcej
100,0
90,8
6,6
ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2011.

15,7
2,6

Analizując strukturĊ kierowników pracujących w gospodarstwach aktywnych rynkowo naleĪy podkreĞliü, Īe udziaá angaĪujących siĊ w prace w peánym
wymiarze byá zróĪnicowany w zaleĪnoĞci od skali produkcji. W gospodarstwach
o jej wielkoĞci do 10 tys. zá jedynie okoáo poáowy kierowników peániáo swe
funkcje w peánym wymiarze czasu. Dopiero relatywnie duĪa aktywnoĞü rynkowa gospodarstwa sprzyjaáa peánemu zaangaĪowaniu zarządzającego w proces
decyzyjno-wytwórczy. Takich osób w analizowanej grupie byáo 91%.
Generalnie moĪna wskazaü na prawidáowoĞü, Īe im wiĊksza skala produkcji towarowej tym wiĊkszy byá udziaá podmiotów kierowanych przez osoby
angaĪujące siĊ do pracy wyáącznie we wáasnym gospodarstwie i w peánym wymiarze czasu. Natomiast analiza struktury kierowników, którzy áączyli pracĊ we
wáasnym gospodarstwie z zatrudnieniem poza rolnictwem wskazuje na decydujące znaczenie aktywnoĞci rynkowej, jako czynnika róĪnicującego skalĊ zaangaĪowania w pracĊ we wáasnym gospodarstwie (tabela 4.5). ZbiorowoĞü kierujących gospodarstwami rolnymi bez produkcji towarowej, którzy áącząc róĪne
Ĩródáa zarobkowania wskazują gospodarstwo, jako gáówne miejsce pracy jest
znikoma (poniĪej 1%).
W 2011 roku zaobserwowano równieĪ silne zróĪnicowanie w obrĊbie
dominującego miejsca pracy kierowników z grupy gospodarstw z produkcją towarową. O ile ponad 76% kierowników gospodarstw ze sprzedaĪą powyĪej 100
tys. zá deklarowaáo pracĊ gáównie w rolnictwie, to wielkoĞü tego wskaĨnika
w przypadku jednostek z produkcją towarową do 10 tys. zá wyniosáa jedynie
niespeána 4%.
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Tabela 4.5. Struktura badanych kierowników áączących pracĊ
w indywidualnym gospodarstwie rolnym z zatrudnieniem poza nim,
wedáug aktywnoĞci rynkowej (2011)

Makroregiony

OGÓàEM

Pracujący w i poza gospodarstwem
w tym:
razem
gáównie
gáównie
w gospodarstwie
poza gospodarstwem
100,0

9,7

Bez produkcji towarowej
100,0
0,2
Z produkcją towarową
100,0
15,5
w tym z produkcją towarową:
do 10 tys. zá
100,0
3,8
100 tys. zá i wiĊcej
100,0
76,6
ħródáo: opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2011.

90,3
99,8
84,5
96,2
23,4

Warto zwróciü uwagĊ, na to Īe równieĪ wĞród kierowników gospodarstw
rolnych o produkcji powyĪej 100 tys. zá áączących pracĊ w rolnictwie i poza
nim, blisko jedna czwarta wskazaáa na pracĊ poza gospodarstwem, jako gáówne
miejsce zarobkowania.

4.5. Podsumowanie
Przedstawione dane z badania IERiGĩ-PIB potwierdzają wspóázaleĪnoĞü
pomiĊdzy aktywnoĞcią ekonomiczną kierowników indywidualnych gospodarstw
rolnych wzglĊdem struktury agrarnej, jak równieĪ towarowoĞci produkcji rolniczej. W warunkach polskich powiązanie pomiĊdzy towarowoĞcią gospodarstw
a jego obszarem jest wciąĪ znacząca i przez to obydwie cechy znalazáy swoje
silne odzwierciedlenie w decyzjach kierowników gospodarstw rolnych odnoĞnie
stopnia zaangaĪowania w dziaáalnoĞü rolniczą, jak równieĪ o róĪnicowaniu aktywnoĞci zawodowej. W zbiorowoĞci gospodarstw rolnych w Polsce istnieje duĪa grupa jednostek, które nie pozwalają na osiągniĊcie satysfakcjonującego poziomu dochodu, dlatego osoby formalnie peániące funkcjĊ kierownika w znikomym stopniu angaĪują siĊ w dziaáalnoĞü rolniczą.
PodkreĞliü naleĪy, Īe znacząca grupa kierowników gospodarstw relatywnie duĪych obszarowo decyduje siĊ na áączenie procesu zarządzania nimi
z pracą poza gospodarstwem. Pozwala na to wzrost praco-oszczĊdnych technik produkcji.
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WciąĪ utrzymuje siĊ znaczące zróĪnicowania stopnia angaĪowania siĊ
kierownika w pracĊ we wáasnym gospodarstwie. Historyczne róĪnice w tym
zakresie nie ulegają zatarciu, czego dowodem jest od lat utrzymujący siĊ wysoki poziom dwuzawodowoĞci wĞród ludnoĞci rolniczej (w tym kierowników
gospodarstw) na terenach poáudniowych, gdzie skala rozdrobnienia agrarnego
jest wysoka.
JednoczeĞnie moĪna uznaü, Īe duĪy udziaá zarządzających maáymi gospodarstwami rolnymi o niskiej wartoĞci lub bez produkcji towarowej jest czĊĞcią
strategii utrzymania rodziny, która zakáada optymalizacjĊ struktury dochodów
jej czáonków i obejmuje równieĪ decyzje odnoĞnie aktywnoĞci ekonomicznej
kierownika gospodarstwa rolnego.
Europejski model rolnictwa zakáada wspieranie gospodarstw rolnych, których funkcjonowanie jest istotne z punktu widzenia funkcji jakie speániają dla
Ğrodowiska i zachowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Z tego punktu
widzenia decyzje kierowników drobnych gospodarstw rolnych o dywersyfikacji
aktywnoĞci ekonomicznej przy ograniczeniu zakresu pracy we wáasnym gospodarstwie, moĪna postrzegaü jako zjawisko pozytywne.
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Rozdziaá 5
Cechy spoáeczno-ekonomiczne kierowników gospodarstw rolnych na
Ukrainie118

5.1. Wprowadzenie
Rozwój obszarów wiejskich w wielu krajach wciąĪ pozostaje ĞciĞle związany z produkcją rolniczą. Na Ukrainie związek ten jest szczególnie silny, ze
wzglĊdu na monofunkcyjnoĞü gospodarki wiejskiej i brak niezbĊdnych warunków dla aktywnego rozwoju pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej.
EfektywnoĞü dziaáalnoĞci gospodarczej zaleĪna jest od jakoĞci procesu zarządzania podmiotem na poziomie mikro. Dlatego wiek kierowników gospodarstw rolnych, wyksztaácenie, doĞwiadczenie, potencjaá finansowy, otwartoĞü
na zmiany, mentalnoĞü, pomysáowoĞü, czyli ogólnie – ich cechy spoáecznoekonomiczne – odgrywają waĪną rolĊ w efektywnoĞci gospodarowania caáego
sektora rolnego.
Tabela 5.1. Podstawowe typy gospodarstw rolnych na Ukrainie
oraz ich podstawowe wskaĨniki gospodarcze w 2012 roku
Formy organizacyjne
gospodarstw rolnych

IloĞü*
Produkcja brutto
Produkcja na jedno
w tys.
w cenach staáych 2010
gospodarstwo w euro
jednostek
roku w mln euro**
5 113,5
10 464,7
2 046,5
40,7
1 340,3
32 932,2

Rodzinne gospodarstwa rolne
Gospodarstwa farmerskie
PrzedsiĊbiorstwa rolne
(bez gospodarstw farmerskich)
15,1
9 400,8
622 566,9
* stan na 1 lipca 2013 r.
** dane z 2010 r.
Przelicznik wedáug Ğredniorocznego kursu euro Narodowego Banku Ukrainy w 2012 r.
ħródáo: Rocznik statystyczny Ukrainy 2012, Kijów: PaĔstwowa SáuĪba Statystyki Ukrainy,
2013, s. 552.
118
Witalij Krupin, starszy wspóápracownik naukowy, doktor nauk ekonomicznych, Instytut
BadaĔ Regionalnych PaĔstwowej Akademii Nauk Ukrainy, ul. Kozielnicka, 4/222, Lwów,
79026, Ukraina, +380-67-715-8324
vitaliy.krupin@gmail.com
Anna Maksymenko, máodszy wspóápracownik naukowy, doktor nauk socjologicznych, Instytut BadaĔ Regionalnych PaĔstwowej Akademii Nauk Ukrainy, ul. Kozielnicka, 4/221, Lwów,
79026, Ukraina, +380-67-609-9900
annusja@gmail.com
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Na Ukrainie rolnicze podmioty gospodarcze moĪna podzieliü na trzy zasadnicze formy: domowe (rodzinne) gospodarstwa rolne (indywidualne gospodarstwa
rolne), gospodarstwa farmerskie, oraz przedsiĊbiorstwa rolne (tabela 5.1). RóĪnice
w ich organizacji mają znaczący wpáyw na ich wyniki ekonomiczne, chociaĪ dziaáalnoĞü rolnicza w wielu przypadkach (szczególnie w przypadku gospodarstw domowych) nastawiona jest bardziej na samozaopatrzenie i zapewnienie podstawowych produktów zapewniających byt rodziny, aniĪeli dziaáalnoĞcią rynkową, którą
miaáaby na celu budowanie przewagi konkurencyjnej oraz podnoszenie efektywnoĞci w stricte ekonomicznym znaczeniu.
W pracy charakterystyce poddano wymienione 3 typy gospodarstw rolnych funkcjonujących na Ukrainie z punktu widzenia analizy cech spoáecznodemograficznych osób nimi kierujących. Za materiaá badawczy posáuĪyáy dane
statystyki masowej oraz wyniki badaĔ sondaĪowych populacji kierujących gospodarstwami rolnymi.

5.2. Rodzinne gospodarstwa rolne
Podstawową formą gospodarowania w rolnictwie na Ukrainie są gospodarstwa domowe. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, rodzinne gospodarstwa rolne stanowi osoba/osoby, które zamieszkują w jednym domostwie
(lub jego czĊĞci), prowadzą wspólne gospodarstwo, posiadają wspólny budĪet
na utrzymanie mieszkania, na wyĪywienie itp.119. Mimo Īe gospodarstwa te są
drobnymi producentami, w systemie produkcji rolnej Ukrainy odgrywają one
waĪną rolĊ, gdyĪ okoáo 50% produkcji rolnej w kraju wytwarzane jest wáaĞnie
przez nie.
W 2012 roku liczba gospodarstw domowych na obszarach wiejskich wynosiáa 5216,1 tys., co stanowi blisko jedną trzecią (30,7%) wszystkich gospodarstw domowych Ukrainy. WĞród nich 5113,5 tys. (98,0%) gospodarstw domowych posiadaáo dziaákĊ rolną i/lub prowadziáo na niej dziaáalnoĞü rolniczą,
czyli zgodnie z oficjalną definicją kwalifikowaáy siĊ jako gospodarstwa rolne120.
Kierownikiem takiego gospodarstwa jest zazwyczaj gáowa rodziny.
W zaleĪnoĞci od przyjĊtego w rodzinie podziaáu obowiązków i uprawnieĔ wy119

Metodyka przeprowadzania rocznych obliczeĔ wytwarzania produkcji roĞlinnej we
wszystkich kategoriach gospodarstw, Ustawa PaĔstwowego Komitetu Statystyki Ukrainy
z dnia 02.08.2010 roku #225, redakcja z dnia 18.11.2010 roku, http://ukrstat.org/uk/metod_
polog/metod_doc/2005/225/metod_r.htm (data przeglądu 25.10.2013 r.).
120
Socjalno-demograficzne charakterystyki gospodarstw domowych Ukrainy w 2012 roku
(wedáug danych sondaĪu warunków Īycia gospodarstw domowych), Kijów: PaĔstwowa SáuĪba Statystyki Ukrainy, 2012, s. 80.
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róĪniane są rodziny patriarchalne (gáową rodziny jest ojciec, zarządza zasobami materialnymi i podejmuje istotne decyzje w imieniu domowników w zakresie funkcjonowania rodziny); rodziny matriarchalne, gdzie wszystkie funkcje
zarządzające peáni kobieta. Zdarzają siĊ rodziny, w których nie da siĊ wyraĨnie
wyróĪniü kierownika, wtedy obowiązki są dzielone sytuacyjnie, a decyzje podejmowane są wspólnie lub przypisywane są do najbardziej kompetentnej osoby w tej sprawie. W tym przypadku mówi siĊ o rodzinie egalitarnej. Jak zaznacza àawrinenko, na Ukrainie wciąĪ dominujący jest tradycyjny obraz rodziny,
gdzie gáową pozostaje mĊĪczyzna. Ilustrują to dane sondaĪu Instytutu Socjologii PAN Ukrainy. Wedáug nich w 2003 roku 28% respondentów wskazywaáo,
iĪ gáową rodziny jest zawsze mĊĪczyzna, a w 2007 roku odsetek takich wskazaĔ wynosiá 30%121.
Ɍabela 5.2. Podziaá gospodarstw wiejskich Ukrainy w zaleĪnoĞci od wieku i páci
gáowy rodziny w 2012 roku
Wiek i páeü gáowy gospodarstwa domowego
Udziaá w %
Kobieta w wieku lat 18-29
1,9
Kobieta w wieku lat 30-54
16,3
Kobieta w wieku lat 55 i powyĪej
30,4
MĊĪczyzna w wieku lat 18-29
1,9
MĊĪczyzna w wieku lat 30-59
32,4
MĊĪczyzna w wieku lat 60 i powyĪej
17,1
ħródáo: Spoáeczno-demograficzne charakterystyki gospodarstw domowych Ukrainy w 2012
roku (wedáug danych sondaĪu warunków Īycia gospodarstw domowych), Kijów: PaĔstwowa
SáuĪba Statystyki Ukrainy, 2012, s. 80.

Z danych badania PaĔstwowej sáuĪby statystyki Ukrainy wynika, Īe
jedna trzecia wiejskich gospodarstw rolnych prowadzona jest przez osoby
starsze, tj. przez kobiety w wieku powyĪej 55 lat lub przez mĊĪczyzn w wieku powyĪej 60 lat. Tylko w 3,8% przypadków kierownikami gospodarstw
domowych pozostawaáy osoby máode, w wieku od 18 do 29 lat, co jest konsekwencją tradycyjnego modelu rodziny na Ukrainie oraz zjawisk spoáeczno-ekonomicznych na obszarach wiejskich. Po pierwsze, dla kultury ukraiĔskiej
charakterystyczne są rodziny wielopokoleniowe, gdzie rolĊ gáowy rodziny
peáni osoba bardziej doĞwiadczona i tym samym niejednokrotnie najstarsza.
Po drugie, wielu máodych ludzi przenosi siĊ ze wsi do miast, w celu uzyskania wyksztaácenia, czy teĪ w poszukiwaniu pracy, dlatego na terenach wiej121

àawrinenko N., Relacje páci w rodzinie ukraiĔskiej, Socjologia: teoria, metody, marketing,
2010, #1, s. 138-162.
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skich dominują osoby starsze (przede wszystkim w Ğrednim wieku i starsze),
które są nawykáe do wiejskiego trybu Īycia, jak równieĪ warunków bytu, oraz
osoby, które nie znalazáy moĪliwoĞci lub nie miaáy chĊci do samorealizacji
w innej dziedzinie Īycia gospodarczego.
W latach 2009-2012 proporcja pomiĊdzy mĊĪczyznami i kobietami kierującymi gospodarstwami indywidualnymi byáa doĞü wyrównana, jednak musimy
pamiĊtaü, Īe podziaá ten jest subiektywny i zaleĪy od odpowiedzi respondentów
podczas przeprowadzania sondaĪu (tabela 5.3).
ĝredni wiek kierowników gospodarstw domowych od lat pozostaje prawie
niezmienny. NaleĪy zauwaĪyü, iĪ na czele gospodarstw wiejskich stoją gáównie
osoby w wieku emerytalnym, co związane jest z procesem starzenia siĊ spoáeczeĔstwa, ze stopniowym zmniejszeniem siĊ populacji wsi Ukrainy oraz z wzrastającą
migracją zarobkową osób w wieku produkcyjnym, gáównie za granicĊ. Dzieje siĊ
tak pomimo faktu, Īe Ğredni wiek populacji wiejskiej na dzieĔ 1 stycznia 2012 r.
wynosiá 40,8 lat (dla mĊĪczyzn – 37,6 lat, dla kobiet – 43,5 lat)122.
Tabela 5.3. Podziaá kierowników gospodarstw wiejskich na Ukrainie
w zaleĪnoĞci od wieku, páci i wielkoĞci gospodarstwa w latach 2009-2012, w %
W tym gospodarstwa o powierzchni gruntów rolnych:

Páeü
Lata

ĝredni wiek kierowników gospodarstw
domowych, lat

0,5 ha
1,01 hɚ
0,51-1,00 hɚ
i mniej
ɿ wiĊcej
M
K
M
K
M
K
M
K
2009
50,7 49,3 48,2 51,8 49,3 50,7 59,0 41,0
54
61
2010
49,6 50,4 46,8 53,2 48,6 51,4 57,4 42,6
55
62
2011
49,2 50,8 45,8 54,2 48,3 51,7 58,0 42,0
55
62
2012
50,1 49,9 48,0 52,0 48,6 51,4 56,5 43,5
55
61
ħródáo: Kluczowe charakterystyki rolne gospodarstw domowych na obszarach wiejskich
w 2012 roku (biuletyn statystyczny), Kijów: PaĔstwowa SáuĪba Statystyki Ukrainy, publikacje
z lat 2009-2012.
M

K

W tym kontekĞcie warto zauwaĪyü, Īe w 2011 roku Parlament Ukrainy
przyjąá UstawĊ „O Ğrodkach ustawodawczego zapewnienia reform systemu emerytalnego”. Zgodnie z nią wiek emerytalny wzrósá: dla kobiet do 60 roku Īycia,

122

LudnoĞü Ukrainy w 2011 roku (rocznik demograficzny), Kijów: PaĔstwowa SáuĪba Statystyki Ukrainy, 2012, s. 444.
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a dla mĊĪczyzn – do 62 roku123. WczeĞniej prawo do emerytury uzyskiwaáy kobiety po 55 roku Īycia (ze staĪem pracy nie mniej niĪ 20 lat), a mĊĪczyĨni – po
60 roku Īycia (ze staĪem pracy nie mniej niĪ 20 lat)124. Oznacza to, Īe mieszkaĔcy kraju, w tym równieĪ mieszkaĔcy wsi, muszą pracowaü dáuĪej w warunkach o wiele krótszej Ğredniej trwania Īycia, aniĪeli w krajach Unii Europejskiej. W chwili obecnej, Ğrednia oczekiwana dáugoĞü Īycia przy urodzeniu wynosi 71,02 lat (65,98 lat dla mĊĪczyzn i 75,88 lat dla kobiet), podczas gdy dla
ludnoĞci wiejskiej wskaĨniki te są niĪsze Ğrednio o 2 lata.
Dane tabeli 5.3. wskazują, Īe wraz ze wzrostem wielkoĞci gospodarstwa
rolnego, roĞnie odsetek gospodarstw domowych kierowanych przez osoby páci
mĊskiej. Na czele gospodarstw o powierzchni gruntów do 1 ha w latach 2009-2012 byáy w wiĊkszoĞci kobiety, podczas gdy w przypadku gospodarstw o powierzchni powyĪej 1 ha uĪytków rolnych, byli to na ogóá mĊĪczyĨni. Táumaczy
to fakt, Īe w maáych gospodarstwach dziaáalnoĞü rolnicza prowadzona byáa
przede wszystkim na samozaopatrzenie, a wiĊc i zasadniczą rolĊ w nich odgrywają kobiety, na których spoczywa odpowiedzialnoĞü za zarządzanie tymi procesami. Jednak w przypadku wiĊkszych gospodarstw, wyspecjalizowanych
w produkcji w duĪej mierze na sprzedaĪ, mĊĪczyĨni byli bardziej skáonni do aktywnego udziaáu w zarządzaniu produkcją i dystrybucją, tak wiĊc oni przejmują
wiĊcej obowiązków i odpowiedzialnoĞci.
Kierownicy domowych gospodarstw rolnych najczĊĞciej posiadali wyksztaácenie Ğrednie lub wyksztaácenie podstawowe (tabela 5.4). Tylko okoáo
10% spoĞród nich ma peáne wyksztaácenie wyĪsze, co spowodowane jest brakiem perspektyw pracy w rolnictwie po ukoĔczeniu studiów. Co wiĊcej, odsetek
kierowników gospodarstw wiejskich z wyksztaáceniem wyĪszym w ciągu ostatnich czterech lat zmniejszyá siĊ dla mĊĪczyzn. Jednak w przypadku kobiet,
w analizowanym okresie nastąpiá niewielki wzrost. Z kolei odsetek kobiet z wyksztaáceniem podstawowym jest znacznie wiĊkszy, aniĪeli w grupie mĊĪczyzn.
NaleĪy zauwaĪyü, Īe odsetek niepiĞmiennych kierowników gospodarstw
domowych jest bardzo niski, co jest jednym z niewielu pozytywnych zaszáoĞci
z czasów ustroju socjalistycznego, który okreĞlaá piĞmiennoĞü ludnoĞci jako
priorytet rozwojowy. Jednak odsetek niepiĞmiennych kobiet – kierowników gospodarstw domowych jest znacznie wyĪszy, niĪ wartoĞü tego wskaĨnika
w przypadku mĊĪczyzn.
123

Ustawa Ukrainy O Ğrodkach ustawodawczego zapewnienia reform systemu emerytalnego,
#3668-17, redakcja z dnia 03.06.2013 roku, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3668-17
(data przeglądu 22.11.2013 r.)
124
Ustawa Ukrainy O ubezpieczeniu emerytalnym, #1788-12, redakcja z dnia 09.12.2012 roku, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1788-12 (data przeglądu 21.11.2013 r.)
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Tabela 5.4. Poziom wyksztaácenia kierowników rodzinnych gospodarstw
rolnych na Ukrainie w latach 2009-2012, w %
Kierownicy domowych
Kierownicy domowych
Poziom wyksztaácenia gospodarstw rolnych – mĊĪczyĨni gospodarstw rolnych – kobiety
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
WyĪsze
10,6
12,0
10,3
9,1
8,3
9,0
8,2
9,2
Niepeáne wyĪsze
10,1
9,0
8,9
10,6
9,4
9,2
10,9
10,5
Peáne Ğrednie (11 klas)
oraz podstawowe
68,5
70,4
72,7
72,8
57,9
57,2
58,9
60,4
Ğrednie (9 klas)
Ogólne podstawowe
10,2
8,1
7,6
6,9
21,3
22,1
19,5
17,6
(4 klasy)
Bez wyksztaácenia
0,5
0,4
0,4
0,6
2,4
1,9
2,1
2,1
NiepiĞmienni
0,1
0,1
0,1
0,0*
0,7
0,6
0,4
0,2
* Zjawisko to zaistniaáo, lecz na poziomie niĪszym niĪ zaokrąglenia danych w tabeli.
ħródáo: Rolnictwo Ukrainy 2009, 2010, 2011, 2012 (zestawienie statystyczne), Kijów: PaĔstwowy Komitet Statystyki Ukrainy, 2010, 2011, 2012, 2013.

Istotnym, z punktu widzenia analizy jakoĞci zarządzania gospodarstwem
domowym, jest okreĞlenie dochodów i áącznych Ğrodków, które umoĪliwiają
rozwój gospodarstwa domowego. Tabela 5.5. pokazuje, Īe 18,5% áącznych
Ğrodków gospodarstw wiejskich pochodzi z prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej.
Jest to trzecie co do wielkoĞci po wynagrodzeniu i emeryturze Ĩródáo dochodów
rodzinnego budĪetu wiejskich gospodarstw domowych.
Struktura wydatków gospodarstw domowych na wsi stanowi cenną informacjĊ z punktu widzenia ekonomiki rodziny, wskazującą na siáĊ nabywczą, jak równieĪ zdolnoĞü zarządzania Ğrodkami finansowymi (tabela 5.5).
Dominującą pozycją w wydatkach pozostawaáa konsumpcja, jak np. zakupy
ĪywnoĞci i napojów bezalkoholowych. Niskie za to są wydatki na wyksztaácenie, kulturĊ i odpoczynek.
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Tabela 5.5. Struktura dochodów domowych gospodarstw rolnych na Ukrainie
w 2012 roku

L.p.

ħródáa dochodów

1.1
1.2
1.3
1.4

PrzeciĊtnie na miesiąc na
jedno gospodarstwo
domowe:
euro*
%
136,16
37,4
91,08
25,1
11,35
3,1
32,51
8,9

Wynagrodzenie
Wypáaty emerytalne
Dochody z pracy na wáasny rachunek i przedsiĊbiorczoĞci
Dochody ze sprzedaĪy produktów rolnictwa
Dochody ze sprzedaĪy artykuáów uĪytku osobistego i domo1.5
wego, nieruchomoĞci
0,47
0,2
Dochody z tytuáu wáasnoĞci (dywidendy z akcji i innych pa1.6 pierów wartoĞciowych, odsetki od lokat, dochody z najmu
nieruchomoĞci itp.)
7,49
2,1
1.7 Stypendia
1,47
0,4
1.8 Ulgi, dotacje i odszkodowania
13,04
3,6
1.9 Pomoc finansowa krewnych i innych osób
12,60
3,5
1.10 Alimenty
0,49
0,1
1.11 Pozostaáe dochody pieniĊĪne
3,95
1,1
Razem dochody pieniĊĪne (p. 1.1 + p. 1.2 + p. 1.3 + p. 1.4
1.12
+ p. 1.5 + p. 1.6 + p. 1.7 + p. 1.8 + p. 1.9 + p. 1.10 + 1.11)
310,61
85,5
WartoĞü skonsumowanej produkcji, otrzymanej z dziaáalnoĞci
2.1
wáasnego gospodarstwa domowego
34,99
9,6
Ulgi i Ğwiadczenia niepieniĊĪne dla opáaty mieszkaĔ i obiektów uĪytecznoĞci publicznej, energii elektrycznej i paliwa,
2.2
usáug sáuĪby zdrowia, transportu, związku, usáug turystycznych, wyjazdów do kurortów itp.
2,37
0,7
Pomoc pieniĊĪna od krewnych i innych osób artykuáami spo2.3
Īywczymi
5,31
1,5
2.4 Razem niepieniĊĪne dochody (p. 2.1 + p. 2.2 + p. 2.3)
42,66
11,8
97,3
3
Razem dochody pieniĊĪne i niepieniĊĪne (p. 1.12+2.4)
353,27
Korzystanie z oszczĊdnoĞci, poĪyczek, spáacane gospodar4
stwu domowemu zadáuĪenia
9,89
2,7
5
Razem áącznych Ğrodków (p. 3 + p. 4)
363,16
100,0
* Obliczono wedáug Ğredniorocznego kursu euro Narodowego Banku Ukrainy w 2012 roku.
ħródáo: Wydatki i zasoby gospodarstw domowych Ukrainy w 2012 roku (wedáug danych sondaĪu warunków Īycia gospodarstw domowych Ukrainy), CzĊĞü 1, Kijów: PaĔstwowa SáuĪba
Statystyki Ukrainy, 2013, s. 377.
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Tabela 5.6. Struktura wydatków domowych gospodarstw rolnych na Ukrainie
w 2012 roku
L.p.

PrzeciĊtnie za miesiąc na
jedno gospodarstwo domowe:

Rodzaj wydatków

euro*
%
Wydatki konsumenckie
269,56
88,0
w tym:
1.1 ĩywnoĞü i napoje bezalkoholowe
165,38
53,9
1.2 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
9,62
3,2
1.3 OdzieĪ i obuwie
19,61
6,4
1.4 Mieszkania, woda, energia elektryczna, gaz i pozostaáe paliwa
23,86
7,8
1.5 Artykuáy gospodarstwa domowego, sprzĊt elektroniczny
domowego uĪytku i bieĪące utrzymanie domu
6,53
2,1
1.6 Ochrona zdrowia
11,00
3,6
1.7 Transport
11,66
3,8
1.8 Komunikacja
6,22
2,0
1.9 Odpoczynek i kultura
3,38
1,1
1.10 Wyksztaácenie
2,67
0,9
1.11 Hotele i restauracje
3,34
1,1
1.12 RóĪne inne produkty i usáugi
6,29
2,1
2 Wydatki niekonsumenckie
36,83
12,0
3 Wydatki áacznie (p. 1 + p. 2)
306,39
100,0
* Obliczono wedáug Ğredniorocznego kursu euro Narodowego Banku Ukrainy w 2012 roku.
ħródáo: Wydatki i zasoby gospodarstw domowych Ukrainy w 2012 roku (wedáug danych sondaĪu warunków Īycia gospodarstw domowych Ukrainy), CzĊĞü 1, Kijów: PaĔstwowa SáuĪba
Statystyki Ukrainy, 2013, s. 377.
1

5.3. Gospodarstwa farmerskie
Drugim analizowanym typem rodzinnego gospodarowania w rolnictwie
jest gospodarstwo farmerskie, które jest formą przedsiĊbiorstwa z osobowoĞcią
prawną, bĊdące w posiadaniu osób, które wytwarzają produkcjĊ rolną, zajmują
siĊ przetwórstwem i dziaáalnoĞcią w celu uzyskania zysku na gruntach rolnych,
przeznaczonych dla prowadzenia gospodarstwa farmerskiego125. Wedáug oficjalnych statystyk na Ukrainie, wydajnoĞü gospodarstw farmerskich jest wáączana do wskaĨników przedsiĊbiorstw rolnych, z zachowaniem wyodrĊbnienia
ich formy wáasnoĞci.
125

Ustawa Ukrainy O gospodarstwie farmerskim, #973-15, redakcja z dnia 09.12.2012,
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/973-15 (data przeglądu 15.11.2013 r.).
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Gospodarstwa farmerskie na Ukrainie prowadzone są gáównie przez mĊĪczyzn (ponad 80,0%). Odsetek kobiet-kierowników gospodarstw farmerskich
jest znacznie niĪszy (19,3% w 2012 roku), lecz istnieje tendencja do stopniowego wzrostu ich udziaáu w ogólnej liczbie (tabela 5.7).
Tabela 5.7. Gáówne cechy charakterystyczne gospodarstw farmerskich Ukrainy
Wyszczególnienie
Wszystkie gospodarstwa farmerskie, jednostek
w tym gospodarstwa prowadzone przez:
kobiety, %
mĊĪczyzn, %
Obszary uĪytkowania gruntów rolnych, tys. ha
w tym gospodarstwa prowadzone przez:
kobiety, %
mĊĪczyzn, %
Liczba pracowników, osób:
w tym gospodarstwa prowadzone przez:
kobiety, osób:
mĊĪczyzn, osób:
Dochód netto ze sprzedaĪy produktów
i usáug rolnych, mln euro*
w tym
produkcja roĞlinna, mln euro*
produkcja zwierzĊca, mln euro*
w tym gospodarstwa prowadzone przez:
kobiety, mln euro*
mĊĪczyzn, mln euro*
Poziom rentownoĞci dziaáalnoĞci rolniczej, %
w tym: produkcja roĞlinna, %
produkcja zwierzĊca, %
w tym gospodarstwa prowadzone przez:
kobiety, %
mĊĪczyzn, %

2010
41524

Lata
2011
40965

2012
40676

18,4
81,6
4313,5

18,6
81,4
4369,1

19,3
80,7
4389,4

15,4
84,6
57662

15,3
84,7
59596

15,7
84,3
59192

8606
49056

8608
50988

9369
49823

990,25

1211,86

1672,8

921,14

1118,41

1568,8

69,11

93,45

104,0

132,68
857,57
32,4
35,4
1,8

164,75
1047,11
33,4
36,8
2,9

238,6
1434,2
27,8
30,0
1,3

29,8
32,8

30,2
33,9

24,9
28,3

* Obliczono wedáug Ğredniorocznego kursu euro Narodowego Banku Ukrainy w latach 2010, 2011 i 2012.

ħródáo: Rolnictwo Ukrainy 2010 (zestawienie statystyczne), Kijów: PaĔstwowa SáuĪba Statystyki Ukrainy, 2011, s. 374; Rolnictwo Ukrainy 2011, Kijów: PaĔstwowa SáuĪba Statystyki
Ukrainy, 2012, s. 386; Rolnictwo Ukrainy 2012, Kijów: PaĔstwowa SáuĪba Statystyki Ukrainy, 2013, s. 402.

WskaĨnik rentownoĞci dziaáalnoĞci rolniczej nie wykazuje istotnych
róĪnic w przypadku gospodarstw prowadzonych przez kobiety i mĊĪczyzn.
W 2012 roku rentownoĞü dziaáalnoĞci rolniczej gospodarstw, które są prowa112

dzone przez kobiety, wyniosáa 24,9%, a gospodarstw, prowadzonych przez
mĊĪczyzn – 28,3%.
JednoczeĞnie istotne pozostają róĪnice co do páci kierowników gospodarstw typu farmerskiego, w zaleĪnoĞci od wielkoĞci podmiotu gospodarczego, czy teĪ jego dochodów netto i liczby pracowników. Kierownicy páci mĊskiej znacznie przewaĪają w duĪych gospodarstwach rolnych, o lepszej pozycji rynkowej.
Zasady funkcjonowania gospodarstw farmerskich zostaáy zapisane
w ustawodawstwie z 2003 roku, którego celem byáa poprawa skutecznoĞci rolnictwa i stymulowania gospodarstw prywatnych do przejĞcia na nowy poziom
rozwoju. ChociaĪ gospodarstwa farmerskie wykazują doĞü dobre wyniki, ich
rozwój nie jest satysfakcjonujący z punktu widzenia prowadzonej polityki podnoszenia konkurencyjnoĞci sektora rolnego. Wynika to przede wszystkim z nieskutecznej paĔstwowej polityki wparcia tak rolników, jak i w zakresie dziaáalnoĞci innowacyjnej i inwestycyjnej, bez których nie mogą nastąpiü proefektywnoĞciowe przemiany w technologiach, jak równieĪ wzrost skali produkcji rolnej.
Ponadto, sam fakt, iĪ gospodarstwo farmerskie ma osobowoĞü prawną, stanowi
na Ukrainie istotną barierĊ, gáównie z powodu presji organów paĔstwowych,
w tym urzĊdu skarbowego oraz innych organów kontrolujących dziaáalnoĞü
przedsiĊbiorczą (a takich instytucji jest ponad 40), co prowadzi do znaczących
utrudnieĔ biurokratycznych w prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej.
Ciekawym jest fakt, Īe gospodarstwa farmerskie cechują niĪsze wskaĨniki
efektywnoĞci, niĪ ogólne wskaĨniki w sektorze rolnictwa. Spowodowane jest to
niewystarczającym technicznym uzbrojeniem pracy. Tak wiĊc wydajnoĞü zbóĪ
i roĞlin strączkowych w gospodarstwach farmerskich w 2012 roku wynosiáa
24,0 dt/1 ha, sáonecznika – 15,5 dt/ha, buraków cukrowych – 387,2 dt/ha. JednoczeĞnie ogólnie w sektorze rolnym na Ukrainie wydajnoĞü zbóĪ i roĞlin
strączkowych w tymĪe roku wyniosáa 31,2 dt/ha, sáonecznika – 16,5 dt/ha, buraków cukrowych – 411 dt/ha126.

5.4. PrzedsiĊbiorstwa rolne
Trzecią analizowaną formą jest przedsiĊbiorstwo rolne, czyli podmiot gospodarczy posiadający osobowoĞü prawną lub wyodrĊbniona jednostka osoby
prawnej, która prowadzi systematyczne dziaáania w celu uzyskania zysku (dochodu) z dziaáalnoĞci rolniczej.
126

Produkcja roslinna, PaĔstwowa SáuĪba Statystyki Ukrainy, http://ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/rosl_u.html (data przeglądu 25.10.2013 r.).
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Kierownicy przedsiĊbiorstw rolnych w wiĊkszoĞci są zatrudnionymi
z zewnątrz menagerami lub wywodzą siĊ z kadry kierowniczej byáych PGR-ów
i rolniczych spóádzielni produkcyjnych.
Zgodnie z wynikami sondaĪu127 przeprowadzonego w Obwodzie Lwowskim kierownicy przedsiĊbiorstw rolnych dzielą siĊ wedáug staĪu pracy na stanowisku kierowniczym w sposób nastĊpujący: do jednego roku staĪu – 6%, 1-3
lata staĪu – 14%, 3-5 lat staĪu – 12%, 5-10 lat staĪu – 31%, powyĪej 10 lat staĪu
– 37%. Caákowity staĪ zatrudnienia w rolnictwie kierowników przedsiĊbiorstwa
rolnego stanowi wiĊcej niĪ 20 lat dla 47,1% respondentów, a na obecnym stanowisku kierownika pracowali oni w chwili sondaĪu juĪ okoáo 8 lat. Tak wiĊc
statystycznie ujmując grupĊ kierowników przedsiĊbiorstw rolnych Obwodu
Lwowskiego tworzą mĊĪczyĨni (88,9% respondentów), zazwyczaj w wieku 36-50 lat (46,7%), bĊdący rdzennymi mieszkaĔcami wsi (91,2%), ale obecnie juĪ
tylko 84% z nich mieszka na wsi, co w coraz wiĊkszym stopniu jest cechą charakterystyczną dla kadry zarządzającej. Wedáug badania, wiĊkszoĞü kierowników wykazuje tradycyjną, zachowawczą postawĊ. ĝwiadczą o tym opinie wiĊkszoĞci respondentów, w myĞl których wolą mieü zapewniony mniejszy, ale staáy
dochód, uwaĪają takĪe, Īe w spoáeczeĔstwie nie powinno siĊ prowadziü do
zrównywania dochodów, a polityce paĔstwa przypisują gáówną rolĊ w rozwiązywaniu problemów i barier rozwoju sektora rolnego128.
Na wniosek Projektu USAID „AgroInwest”, Centrum Ekspertyz Spoáecznych Instytutu Socjologii PAN Ukrainy w 2012 roku przeprowadziáo badanie,
którym objĊto 13 z 25 regionów Ukrainy: ĩytomyrskiy, Czernigiwskiy, IwanoFrankiwskiy, Ɍernopilskiy, Czerniweckiy, Wynnyckiy, Poátawskiy, Dnipropetrowskiy, Doneckiy, Hersonskiy, Odeskiy, Mykoáajiwskiy, oraz Republika Autonomiczna Krym. W sumie przeprowadzono wywiady z 5164 respondentami,
wĞród których 3891 stanowili wáaĞciciele gruntów rolnych a 1273 – kierownicy
gospodarstw farmerskich i przedsiĊbiorstw rolnych.
Wyniki przeprowadzonego badania pokazaáy, Īe wiĊkszoĞü wáaĞcicieli
gruntów rolnych jest osobami w zawansowanym wieku: 79% wĞród wáaĞcicieli
ziemi rolniczej stanowią ludzie w wieku co najmniej 50 lat (wáaĞnie w tej grupie
najczĊĞciej wáaĞciciel jest zarazem kierownikiem gospodarstwa), ɚ 43% – to ludzie powyĪej 60 roku Īycia.
ĝredni wiek kierowników maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw rolnych to
48,7 lat, najmniej – 20 lat, najwyĪej – 85 lat. Ponad 65% kierowników gospodarstw farmerskich i przedsiĊbiorstw rolnych jest w wieku od 40 do 60 lat.
127

Lydniuk A., Janyshyn J., OsobliwoĞci socjalno-psychologiczne dziaáalnoĞci menadĪerów
przedsiĊbiorstw rolniczych, Ekonomika APK, 2010, #5, s. 110-114.
128
TamĪe.
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WáaĞciciele ziemi rolniczej w wiĊkszoĞci posiadali wyksztaácenie Ğrednie,
a wyĪsze miaá co siódmy z nich. JeĞli chodzi o kierowników przedsiĊbiorstw
rolnych to w wiĊkszoĞci legitymowali siĊ oni wyksztaáceniem wyĪszym, czĊsto
o profilu nie rolniczym, a ekonomicznym, technicznym itp. Dodatkową informacjĊ stanowiá fakt, Īe kierownikami maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw rolnych
byli gáównie mĊĪczyĨni (81,9%)129.
Kierownicy gospodarstw rolnych podwyĪszają swe umiejĊtnoĞci poprzez szkolenia w stosownych instytucjach edukacyjnych i naukowych, oraz
innych instytucjach profilu rolniczego lub zarządczego, co znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich statystykach krajowych (tabela 5.8). Odsetek kierowników podnoszących kwalifikacje na przestrzeni ostatnich lat pozostaje
wzglĊdnie stabilny.
Tabela 5.8. Szkolenia kierowników gospodarstw rolnych Ukrainy
w latach 2009-2012
Lata
Rodzaj dzia2010
2011
2012
áalnoĞci go- razem przerazem przerazem przeodsetek kieodsetek kieodsetek kiespodarczej
szkolono,
szkolono,
szkolono,
rowników, %
rowników, %
rowników, %
tys. osób
tys. osób
tys. osób
Rolnictwo,
áowiectwo
i usáugi
z nimi zwią5,3
13,0
6,0
12,6
6,1
12,3
zane

ħródáo: Praca na Ukrainie w 2012 roku (zestawienie statystyczne), Kijów: PaĔstwowa SáuĪba
Statystyki Ukrainy, 2013, s. 321; Praca na Ukrainie w 2011 roku (zestawienie statystyczne),
Kijów: PaĔstwowa SáuĪba Statystyki Ukrainy, 2012, s. 354; Praca na Ukrainie w 2010 roku
(zestawienie statystyczne), Kijów: PaĔstwowa SáuĪba Statystyki Ukrainy, 2011, s. 324.

PrzedsiĊbiorstwa rolne są najwiĊkszymi w odniesieniu do wielkoĞci produkcji podmiotami gospodarczymi wĞród wszystkich analizowanych. NajczĊĞciej takie przedsiĊbiorstwa są prowadzone w charakterze spóáek (spóáki z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią, spóáki akcyjne itp.), w związku z tym odpowiedzialnoĞü i presja káadziona na kierowników odnoĞnie efektów prowadzonej
dziaáalnoĞci jest znacznie wiĊksza, zwáaszcza z uwagi na oczekiwania innych
czáonków lub inwestorów przedsiĊbiorstwa, dlatego w wiĊkszym stopniu zarządzający koncentrują siĊ na wynikach finansowych i efektywnoĞci gospodarowa129

Jak traktują reformĊ ziemską wáaĞciciele gruntów rolnych i rolnicy? Rezultaty sondaĪu
sociologicznego, prezentowanego 25 czerwca 2013 roku, http://www.agroinvest.org.ua/files/
Resources/BaselineSurvey_July_2013_ukr_1.pdf (data przeglądu 22.11.2013 r.).
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nia w przedsiĊbiorstwie. Odpowiednio wyĪsze są wymagania odnoĞnie kwalifikacji osób ubiegających siĊ o stanowiska kierownicze, jak równieĪ ich doĞwiadczenia w dziedzinie zarządzania.
Odpowiadające na takie zapotrzebowanie, instytucje szkolnictwa wyĪszego Ukrainy przygotowują duĪą liczbĊ przyszáych pracowników i kierowników
na potrzeby sektora rolniczego. Proporcje odnoĞnie páci uczniów placówek
oĞwiatowych I-II poziomu szkolnictwa (máodszy specjalista i licencjat) w rolnictwie, leĞnictwie i ryboáówstwie i przetwórstwie spoĪywczym (te dziedziny są
w statystykach ukraiĔskich prezentowane są áącznie) w roku szkolnym 2012-2013 byáy nastĊpujące: 70,6% mĊĪczyzn i 29,4% kobiet. JednoczeĞnie studenci
III-IV poziomu szkolnictwa (magister i specjalista) w tej dziedzinie podzielone
byáy w tym samym roku akademickim w sposób nastĊpujący: 58,9% mĊĪczyzn
i 41,1% kobiet130.

5.5. Podsumowanie
Potencjaá kadr zarządczych w sektorze rolnym na Ukrainie jest relatywnie
duĪy, ze wzglĊdu na bogate doĞwiadczenie specjalistów w zakresie funkcjonowania zarówno w warunkach transformacji ustrojowej, jak i gospodarki rynkowej. Warunki gospodarowania w rolnictwie na Ukrainie nadal nie moĪna nazwaü caákowicie rynkowymi, ale wiele aspektów Īycia gospodarczego wskazuje
na gotowoĞü kadry kierowniczej do funkcjonowania w globalnym systemie gospodarczym. Tradycyjne dla patriarchalnego spoáeczeĔstwa Ukrainy wartoĞci
stopniowo przeksztaácają siĊ w system równoĞci páci, lecz w kwestii tej wciąĪ
obecne są pewne bariery psychologiczne, które zresztą, istnieją równieĪ w wielu
krajach UE.
NaleĪy podkreĞliü, Īe rozwój gospodarczy jest procesem, a zatem nie
moĪna mówiü o jego zakoĔczeniu, jedynie moĪna diagnozowaü jego pewny
etap. UkraiĔski sektor rolny rozwija siĊ, niemniej niezbĊdne są dalsze przemiany, które przyĞpieszą proces tworzenia konkurencyjnego przemysáu rolnego,
a kluczową rolĊ odgrywaü bĊdzie kadra kierownicza. Istotne jest tu wykorzystanie europejskiego doĞwiadczenia w zarządzaniu obszarami wiejskimi i rolnictwem. WciąĪ duĪą czĊĞü kadry kierowniczej ukraiĔskich gospodarstw rolnych
nie ma wystarczających informacji odnoĞnie europejskich standardów zarządzania dziaáalnoĞcią rolniczą, z powodu braku odpowiedniego systemu informacyjnego, jak równieĪ z powodu wciąĪ utrzymujących siĊ barier technologicznych
130

Kobiety i mĊĪczyĨni na Ukrainie (zestawienie statystyczne), Kijów: PaĔstwowa SáuĪba
Statystyki Ukrainy, 2013, s.120.
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oraz mentalnoĞciowych w rolnictwie Ukrainy i UE. Niwelowanie tych barier
jest niezbĊdnym elementem proefektywnoĞciowych przemian w rolnictwie,
szczególnie biorąc pod uwagĊ globalny popyt na ĪywnoĞü wysokiej jakoĞci oraz
potĊĪny potencjaá produkcyjny ukraiĔskiego sektora rolnego w tym zakresie.

Wnioski
x

Jednym z waĪkich czynników warunkujących tempo przeobraĪeĔ strukturalnych w rolnictwie, a przede wszystkim postĊp w dziaáalnoĞci rolniczej
gospodarstw są kwalifikacje i umiejĊtnoĞci zarządzających nimi osób.

x

Przewaga konkurencyjna gospodarstwa rolnego zaleĪy w coraz wiĊkszym
zakresie od wiedzy, jaką dysponują rolnicy, gdyĪ nowoczesny sektor rolny
jest w coraz wiĊkszym stopniu oparty na kapitale i na informacji, niĪ na
pozostaáych czynnikach produkcji.

x

Nowoczesne technologie wytwarzania są ze swej istoty pracooszczĊdne,
zatem siáa ekonomiczna gospodarstw w coraz wiĊkszym stopniu uzaleĪniona jest od kwalifikacji oraz zdolnoĞci do absorbowania nowych umiejĊtnoĞci przez kierowników gospodarstw. TakĪe od poziomu edukacji
czáonków rodzin rolniczych zaleĪy moĪliwoĞü zwiĊkszenia ich pozarolniczej aktywnoĞci zawodowej, gdyĪ wraz ze wzrostem poziomu kwalifikacji
roĞnie szansa zatrudnienia poza gospodarstwem. Tym samym pojawia siĊ
wiĊcej moĪliwoĞci redukcji zatrudnienia w dziaáalnoĞci rolniczej, jak równieĪ liczby osób zbĊdnych w gospodarstwie.

x

Kierownik gospodarstwa, który zgodnie z ujĊciem mikroekonomicznym,
dąĪy do maksymalizacji swojej funkcji uĪytecznoĞci, czyli osiągniĊcia
satysfakcjonującego poziomu dochodów, podejmuje okreĞlone rozstrzygniĊcia odnoĞnie rodzaju i wielkoĞci produkcji oraz alokacji zasobów
i nakáadów.

x

ZasadnoĞü podjĊtych wyborów, skutkujących danym rezultatem ekonomicznym, uzaleĪnia siĊ od wielu czynników. Znaczenie mają w tym przypadku takĪe róĪne charakterystyki osoby zarządzającej, takie jak wiek, poziom formalnych kwalifikacji, podjĊte dziaáania w zakresie doskonalenia
zawodowego, jak równieĪ aktywnoĞü w poszukiwaniu informacji o duĪym
znaczeniu dla procesu gospodarowania.
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x

Na poziomie UE zbiorowoĞü kierowników gospodarstw rolnych charakteryzowaáa siĊ niekorzystną strukturą demograficzną. W populacji tej najwiĊkszy udziaá miaáy osoby ze starszych, a najmniejszy z máodszych grup
wiekowych. Fakt ten áączyá siĊ z okreĞlonym etapem rozwoju demograficznego tej zbiorowoĞci. MoĪe on równieĪ odzwierciedlaü procesy starzenia siĊ populacji, ale takĪe problemy ze zmianami generacyjnymi w wielu
gospodarstwach rolnych.

x

W krajach UE gospodarstwa prowadzone przez kobiety stanowiáy 28,0%
ogóáu jednostek. Ogóáem wiĊcej gospodarstw z kierownikiem kobietą
znajdowaáo siĊ w paĔstwach przyjĊtych do UE razem z Polską (UE-10)
oraz nowoprzyjĊtych (Buágaria Rumunia oraz Chorwacja – UE-3). Gdzie
wielkoĞü ta w badanym roku wynosiáa blisko 30%, wobec 24,3% w krajach UE-15.

x

Potencjaá ekonomiczny i spoáeczny kobiet, przede wszystkim tych kierujących gospodarstwami rolnymi mogą mieü wpáyw na to, Īe to gáównie kobiety bĊdą liderami przemian zarówno w rolnictwie jak i innych dziedzinach.

x

Badania ankietowe wykazaáy, Īe w Polsce symptomy starzenia siĊ populacji związanej z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi zaznaczyáy siĊ
równieĪ w grupie osób zarządzających dziaáalnoĞcią rolniczą. ChociaĪ niezmiennie, osoby kierujące gospodarstwami rolnymi w zdecydowanej wiĊkszoĞci (88-90%) byáy w wieku produkcyjnym, to ulegáy zmianie relacje
pomiĊdzy wielkoĞcią grupy gospodarujących w wieku produkcyjnym mobilnym oraz produkcyjnym starszym. Cechą charakterystyczną tego procesu w latach 1992-2011 byáo systematyczne zmniejszanie siĊ (z ponad 49 do
39%) udziaáu rolników w wieku 18-44 lat oraz wzrost (z powyĪej 40% do
prawie 52%) wysokoĞci odsetka kierowników w wieku produkcyjnym
niemobilnym.

x

Analiza danych z badaĔ terenowych dokumentuje zaleĪnoĞü pomiĊdzy
strukturą wiekową rolników, a potencjaáem (siáą) ekonomicznym zarządzanych indywidualnych gospodarstw rolnych. W kaĪdym badanym okresie
im wiĊkszy byá potencjaá gospodarczy (obszar, rozmiary dziaáalnoĞci wytwórczej) tym wyĪszy udziaá stanowili gospodarujący w wieku 18-44 lat,
zaĞ mniejszy – rolnicy w wieku poprodukcyjnym.

x

Wedáug danych ankietowych, w 2011 roku statystyczny polski gospodarujący byá mĊĪczyzną (78%), w wieku okoáo 49 lat (co drugi byá w wieku
produkcyjnym niemobilnym), posiadaá wyksztaácenie ogólne na poziomie
zasadniczym zawodowym (ponad 45%) i nie posiada szkolnego przygoto118

wania do wykonywanego zawodu (tylko 24% kierowników ukoĔczyáo
szkoáy rolnicze). Ponadto dysponowaá szkolnymi kwalifikacjami do podjĊcia pracy poza zarządzanym rodzinnym gospodarstwem rolnym (ponad
53% rolników skoĔczyáo szkoáy zawodowe o profilu nierolniczym).
x

Przedstawione dane z badania IERiGĩ-PIB potwierdzają takĪe wspóázaleĪnoĞü pomiĊdzy aktywnoĞcią ekonomiczną kierowników indywidualnych
gospodarstw rolnych wzglĊdem struktury agrarnej, jak równieĪ towarowoĞci produkcji rolniczej.

x

W warunkach Polskich powiązanie pomiĊdzy towarowoĞcią gospodarstw
a jego obszarem jest wciąĪ znacząca i przez to obydwie cechy znalazáy
swoje silne odzwierciedlenie w decyzjach kierowników gospodarstw rolnych odnoĞnie stopnia zaangaĪowania w dziaáalnoĞü rolniczą, jak równieĪ
o róĪnicowaniu aktywnoĞci zawodowej. W zbiorowoĞci gospodarstw rolnych w Polsce istnieje duĪa grupa jednostek, które nie pozwalają na osiągniĊcie satysfakcjonującego poziomu dochodu, dlatego osoby formalnie
peániące funkcjĊ kierownika w znikomym stopniu angaĪują siĊ w dziaáalnoĞü rolniczą.

x

PodkreĞliü naleĪy, Īe znacząca grupa kierowników gospodarstw relatywnie
duĪych obszarowo decyduje siĊ na áączenie procesu zarządzania nimi
z pracą poza gospodarstwem. Pozwala na to wzrost pracooszczĊdnych
technik produkcji.

x

Z kolei potencjaá kadr zarządczych w sektorze rolnym na Ukrainie jest relatywnie duĪy, ze wzglĊdu na bogate doĞwiadczenie specjalistów w zakresie
funkcjonowania zarówno w warunkach transformacji ustrojowej, jak i gospodarki rynkowej.

x

Warunków gospodarowania w rolnictwie na Ukrainie nadal nie moĪna nazwaü caákowicie rynkowymi, ale wiele aspektów Īycia gospodarczego
wskazuje na gotowoĞü kadry kierowniczej do funkcjonowania w globalnym systemie gospodarczym. Tradycyjne dla patriarchalnego spoáeczeĔstwa Ukrainy wartoĞci stopniowo przeksztaácają siĊ w system równoĞci
páci, lecz w kwestii tej wciąĪ obecne są pewne bariery psychologiczne, które zresztą, istnieją równieĪ w wielu krajach UE.
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Aneks
Tabela A.1. Wyksztaácenie ogólne* kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych
Odsetek osób z wyksztaáceniem
Rok
zasadniczym
Ğrednim
ustawowym**
wyĪszym
zawodowym
i pomaturalnym
1992
56,8
28,9
12,8
1,5
1996
43,4
39,2
15,7
1,5
2000
36,1
45,6
15,8
2,5
2005
26,5
46,3
22,2
5,0
2011
20,2
45,4
27,5
6,9
* Zestawienie obejmuje wyksztaácenie ukoĔczone.
** Dotyczy wyksztaácenia na poziomie szkoáy podstawowej i gimnazjum. Przy czym do tej grupy
zaliczono równieĪ osoby, które nie ukoĔczyáy edukacji na poziomie ustawowym, która obejmowaáa do 0,5-2%.
ħródáo: opracowano na podstawie danych z badaĔ terenowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000,
2005 i 2011.
Tabela A.2. Wyksztaácenie rolnicze* kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych
Odsetek osób z wyksztaáceniem rolniczym
szkolnym
kursowym
nie posiada
suma wiersza = 100
1992
17,9
39,6
42,5
1996
20,8
27,9
51,3
2000
23,0
27,0
50,0
2005
24,4
19,5
56,1
2011
24,1
16,9
59,0
* Zestawienie obejmuje wyksztaácenie ukoĔczone.
ħródáo: opracowano na podstawie danych z badaĔ terenowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996,
2000, 2005 i 2011.
Rok

Tabela A.3. Wyksztaácenie nierolnicze* kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych
Odsetek osób z wyksztaáceniem rolniczym
szkolnym
kursowym
nie posiada
suma wiersza = 100
1992
24,5
5,8
69,7
1996
35,7
4,9
59,4
2000
40,2
4,4
55,4
2005
48,1
2,1
49,8
2011
53,2
1,9
44,9
* Zestawienie obejmuje wyksztaácenie ukoĔczone.
ħródáo: opracowano na podstawie danych z badaĔ terenowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996,
2000, 2005 i 2011.
Rok
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