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Wspó czesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce 

Contemporary problems of agriculture and rural areas in Poland 

Abstract. The aim of the paper was to discuss selected problems of Polish rural areas and agriculture. 

The main factors slowing down the development of rural areas and agriculture in Poland are 

unfavourable income situation by comparison to other economy branches, small size of farms 

(fragmented agrarian structure) and workforce surplus, low educational level, as well as infrastructural 

barriers. 
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Synopsis. Celem artyku u by o omówienie wybranych problemów wyst puj cych na obszarach 

wiejskich w Polsce, w g ównej mierze dotycz cych rolnictwa. Do najwa niejszych czynników 

hamuj cych rozwój obszarów wiejskich oraz rolnictwa nale y zaliczy  przede wszystkim 

niekorzystn  sytuacj  dochodow  w porównaniu z innymi dzia ami gospodarki, rozdrobnienie 

agrarne, nadmiar si y roboczej, niski poziom wykszta cenia na wsi oraz bariery infrastrukturalne. 

S owa kluczowe: obszary wiejskie, rolnictwo, problemy, bariery 

Wst p

Znaczenie obszarów wiejskich w Polsce jest ogromne, zarówno z punktu widzenia 

ekonomicznego, spo ecznego jak i rodowiskowego. Stanowi  one 93,2% powierzchni 

kraju, a definiowane s  jako tereny po o one poza granicami administracyjnymi miast. 

Oznacza to, e w ich sk ad wchodz  gminy wiejskie lub cz ci wiejskie gmin miejsko-

wiejskich. Je li bra  pod uwag  metodologi  wyznaczania obszarów wiejskich stosowan

przez OECD, która bazuje na g sto ci zaludnienia poni ej 150 osób/km2, to stanowi  one w 

Polsce oko o 95%. Przytoczone definicje okre laj  jedynie umowny kontekst i nale y je 

traktowa  jako wska nik, poniewa  na obszarach wiejskich wyst puj  liczne powi zania 

gospodarcze oraz funkcjonalne z niewielkimi miastami. Obszary wiejskie w Polsce 

zamieszkuje 38,5% mieszka ców kraju, czyli 14,7 mln osób, a rednia g sto  zaludnienia 

wynosi oko o 50 osób/km2 [Krajowy… 2006, Prognoza… 2006, Program… 2006, Rocznik 

statystyczny… 2006]. 

Cel badawczy 

Celem opracowania by o omówienie wybranych problemów polskiego rolnictwa i 

obszarów wiejskich, które odgrywaj  znacz c  rol  w krajowej gospodarce narodowej, jak 

równie  w ca ej Unii Europejskiej, której od maja 2004 roku Polska jest cz onkiem. S  one 

miejscem ycia i pracy sporej cz ci spo ecze stwa, która wytwarza ywno , a tak e
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surowce wykorzystywane w przemy le. Niestety dotychczasowe do wiadczenia zwi zane z 

rozwojem terenów wiejskich i rolnictwa wykazuj , e  generuj  one wiele problemów 

zwi zanych z brakiem równowagi mi dzy czynnikami gospodarczymi, spo ecznymi i 

rodowiskowymi. Zdiagnozowanie wspó czesnych zagro e , z jakimi borykaj  si

producenci rolni, pozwoli w najbli szej przysz o ci na skuteczniejsze projektowanie 

programów maj cych wspomaga  rozwój rolnictwa, jak równie  terenów wiejskich. 

Pami ta  bowiem nale y, e wspó czesny obraz rolnictwa oraz obszarów wiejskich ulega 

ci g ym przemianom. Ewolucyjny charakter ich rozwoju jest rzecz  naturaln ,

spowodowan  potrzeb  dostosowywania do zmieniaj cej si  rzeczywisto ci oraz otoczenia 

ekonomiczno-spo ecznego. Wa ne jest zatem, aby zaprojektowa  taki model rozwoju 

obszarów wiejskich i rolnictwa, który b dzie w stanie zagwarantowa  rozwój ekonomiczny 

w równowadze i harmonii z oczekiwaniami spo ecznymi oraz wymogami rodowiska 

naturalnego. 

Rolnictwo jako najwa niejszy dzia  gospodarki na wsi 

Najwa niejszym dzia em gospodarki decyduj cym o poziomie ycia oraz rozwoju 

ekonomicznego i spo ecznego na wsi jest rolnictwo. Jest ono elementem kszta tuj cym 

zarówno rozwój gospodarczy, jak równie  wp ywaj cym w istotny sposób na warunki 

przyrodnicze oraz stan rodowiska naturalnego. Jednak e w ostatnich dziesi cioleciach 

obserwuje si  obni anie gospodarczej roli tego sektora w gospodarce krajowej, czego 

wyrazem jest zmniejszanie si  udzia u rolnictwa w wytwarzaniu PKB. Mimo 

post puj cego spadku udzia u rolnictwa w PKB, tereny wiejskie w Polsce nadal spe niaj

bardzo wa n  rol  gospodarcz  oraz spo eczn . Rolnictwo jest miejscem pracy dla 

oko o 16,5% ludno ci kraju (66% mieszka ców wsi), a obszary wiejskie s  miejscem 

wytwarzania ywno ci oraz surowców dla sektora rolno-spo ywczego, chemicznego, 

energetycznego i wielu innych [Krajowy… 2006, Mickiewicz 2005a, Prognoza… 2006]. 

Podstawow  jednostk  gospodarcz  w tym dziale produkcyjnym jest gospodarstwo 

rolnicze, które jest systemem ekonomiczno-spo ecznym, funkcjonuj cym dla zaspokajania 

potrzeb w a ciciela i cz onków jego rodziny. Potrzeby te s  ci gle modyfikowane. 

Wspomniany system nieustannie ewoluuje pod wp ywem zmian otoczenia, w którym 

funkcjonuje, ale równie  sam wywo uje zmiany w rodowisku swego dzia ania. Jest 

uk adem ci le powi zanym z makrosystemem ekonomiczno-spo ecznym i jego 

podsystemami, z którymi wchodzi w ró ne relacje. Rola rodowiska ekonomiczno-

spo ecznego w stosunku do gospodarstw rolniczych polega na powstrzymywaniu b d

przyspieszaniu, wzmacnianiu albo os abianiu mo liwo ci rozwojowych gospodarstwa jako 

systemu [Gutkowska 2002]. 

O poziomie zaspokajania potrzeb rodzin utrzymuj cych si  z rolnictwa decyduje 

wielko  uzyskiwanych dochodów, które s  determinowane przez czynniki, na które 

rolnicy maj  wp yw (zmienne endogenne), takie jak wielko  zasobów produkcyjnych 

(ziemia, kapita , praca) i sposób ich wykorzystania, jak równie  zmienne egzogenne, na 

które w a ciciele gospodarstw nie maj  wp ywu, do których zaliczy  mo na ceny zbytu 

produktów rolnych, rodków produkcji i nabywanych us ug [Gardner 1990, Rembisz 

2006]. Poziom uzyskiwanych dochodów oraz mo liwo ci rozwojowe gospodarstw s

zale ne od czynników przyrodniczych, organizacyjnych i ekonomicznych. Uwarunkowania 

organizacyjne oraz przyrodnicze wp ywaj  na intensywno  organizacji produkcji 
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(zarówno zwierz cej jak i ro linnej). S  one pochodn  zró nicowania struktury obsady 

zwierz t oraz zasiewów. Natomiast czynniki ekonomiczne warunkuj  intensywno

gospodarowania, która mierzona jest poziomem nak adów materia owych i kosztów na 1 ha 

UR. Wynikaj  one z relacji cenowej pomi dzy rodkami produkcji a wyprodukowanymi 

dobrami [Krasowicz 2004]. 

Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych 

Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych zamieszkuj cych obszary wiejskie jest 

gorsza w stosunku do mieszka ców miast. W 1998 roku przeci tne dochody osobiste per 

capita na wsi stanowi y zaledwie 69% analogicznych dochodów w mie cie [Zegar 1999]. 

W 2000 roku redni miesi czny dochód w gospodarstwie domowym na wsi by  o 343 z

mniejszy ni  w mie cie (1386 z  / 1643 z ) [Diagnoza... 2000, za: Gutkowska 2002]. W 

2003 roku redni dochód netto na gospodarstwo w Polsce wynosi  1950 z , ale dalej 

utrzymywa o si  spore zró nicowanie mi dzy miastem (2177 z ) i wsi  (1716 z ) [Saloni i 

Margol 2005]. Dochód rozporz dzalny gospodarstw domowych na wsi by  w 2004 roku o 

blisko 35% ni szy od dochodu gospodarstw w miastach [Krajowy… 2006]. Niekorzystna 

dla rolników relacja miesi cznego dochodu rolniczego na jedn  pe nozatrudnion  osob  do 

redniej p acy netto w gospodarce narodowej ulega a odwróceniu dopiero w 

gospodarstwach o powierzchni powy ej 50 ha, gdzie uzyskiwane dochody przewy sza y

poziom redniej p acy miesi cznej w kraju [Kucka i Stempel 20005]. Jednak, ze wzgl du 

na wyst puj ce rozdrobnienie gospodarstw, coraz mniej ich w a cicieli by o w stanie 

utrzyma  siebie i swoje rodziny jedynie z rolnictwa. Zmniejszy a si  liczba gospodarstw, 

dla których dochody z dzia alno ci rolniczej stanowi y g ówne ród o utrzymania. Jedynie 

dla 36,3% gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa indywidualnego o 

powierzchni powy ej 1 ha u ytków rolnych praca we w asnym gospodarstwie stanowi a

ród o dochodów przekraczaj ce 50% dochodów ogó em. Wzrós  za to udzia  innych 

róde  dochodów, w ród których nale y wymieni : emerytury i renty (42,8%), prac

najemn  (41,5%), gospodarcz  dzia alno  pozarolnicz  (8,4%) oraz inne niezarobkowe 

(poza emeryturami i rentami) ród a dochodów (4,4%) [Krajowy… 2006]. Dla posiadaczy 

ma ych gospodarstw oraz osób trudno radz cych sobie z warunkami ekonomicznymi 

gospodarki rynkowej niezwykle uci liwy sta  si  brak mo liwo ci dodatkowego 

zarobkowania. Zaowocowa o to pauperyzacj  gospodarstw domowych utrzymuj cych si  z 

rolnictwa, pog bianiem si  zró nicowania materialnego spo ecze stwa oraz wzrostem 

dysparytetu dochodów ludno ci rolniczej w stosunku do pozosta ych grup zawodowych 

[Kucka i Stempel 20005]. 

Spadek realnych dochodów, przy jednoczesnym zmniejszeniu opieki socjalnej 

pa stwa, wzrost bezrobocia oraz zró nicowanie wysoko ci zarobków zrodzi y poczucie 

pogorszenia warunków materialnych i zagro enia mo liwo ci zaspokajania potrzeb oraz 

narastanie pesymistycznych ocen przysz o ci sytuacji gospodarczej i ycia na wsi 

[Gutkowska 1999; api ska-Tyszka 2002; Wyszkowska 2006]. Wed ug Gutkowskiej 

[2002] ponad po owa rolników uwa a a swoje gospodarstwa za nierozwojowe, 

jednocze nie oko o 80% w a cicieli nie zamierza o powi ksza  obszaru swoich 

gospodarstw, ani inwestowa  w ich modernizacj  w najbli szym czasie. Wraz z rozwojem 

gospodarczym kraju nie znikaj  te ró nice, nie podnosi si  te  znacz co poziom ycia na 

wsi. Jednak e wymienione niekorzystne zjawiska zachodz ce na wsi s  cz ciowo 
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niwelowane przez mniejsze koszty utrzymania ni  w mie cie oraz samozaopatrzenie 

w ywno  [Powszechny… 1997, Sikora 1999]. 

Poziom wykszta cenia jako istotny sk adnik kapita u ludzkiego 

Czynnikami wytwórczymi, warunkuj cymi funkcjonowanie gospodarstw rolniczych 

oraz osi gane przez ich w a cicieli dochody, s  praca, kapita , technologia, organizacja i 

zarz dzanie. Wynika z tego, e istotnym elementem uzyskania przewagi na rynku jest 

czynnik ludzki i jego cechy jako ciowe, do których zaliczy  trzeba wiedz , kwalifikacje, 

umiej tno ci oraz poziom intelektualny. Mo na zatem stwierdzi , e do najwa niejszych 

barier rozwojowych oraz problemów kszta tuj cych funkcjonowanie gospodarstw 

rolniczych w Polsce nale  niedoskona o ci organizacyjne zwi zane z  czynnikiem pracy 

[ czycki 2005] oraz niskie wykszta cenie mieszka ców, które wi e si  z cz sto niskim 

poziomem aspiracji, ma  aktywno ci  zawodow , kulturaln  i spo eczn  [Koby ecki

2005]. Co prawda poziom wykszta cenia osób zwi zanych z rolnictwem ulega 

systematycznej poprawie, niestety jest on nadal ni szy ni  w ród mieszka ców miast, a 

wykszta cenie rolników cz sto pozostaje na bardzo niskim poziomie ogólnym i fachowym. 

G ówn  przyczyn  takiego stanu rzeczy jest cz ste ko czenie nauki na ni szym poziomie 

(przewa nie zasadniczej szko y zawodowej) oraz ni szy ogólny poziom kszta cenia

szkolnego i przedszkolnego na wsi. Powodowane jest to chroniczn  niewydolno ci

wynikaj c  z niskiego poziomu edukacji na wsi. Warunki nauki na wsi s  zdecydowanie 

gorsze ni  w mie cie, równie  przeci tny poziom nauczania jest z regu y ni szy. Na mniej 

korzystne mo liwo ci edukacyjne dzieci wiejskich wp ywa szereg barier zwi zanych 

z funkcjonowaniem systemu o wiaty wiejskiej, na które sk adaj  si  przede wszystkim: 

ograniczony dost p do przedszkoli, gorzej wykwalifikowana kadra nauczycielska, gorsza 

oferta edukacyjna szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Wyst puj ca cz sto z a sytuacja 

materialna rodzin wiejskich ogranicza wybór szko y redniej lub wy szej do tych 

znajduj cych si  w najbli szej okolicy, co pozwala wyeliminowa  koszty zwi zane z 

zamieszkaniem poza domem. Pomimo obserwowanej w ostatnich latach pozytywnej 

tendencji na wsi, jak  jest sta y wzrost odsetka osób z wykszta ceniem 

ponadpodstawowym, Polska nadal odstaje pod tym wzgl dem od realiów Unii 

Europejskiej. W ród u ytkowników gospodarstw rolniczych w Polsce a  32% zako czy o

edukacj  na poziomie szko y podstawowej. W krajach UE-15 udzia  ten wynosi zaledwie 

16,9% [Krajowy… 2006, Program… 2006]. 

Konsekwencj  ni szego poziomu wykszta cenia w a cicieli gospodarstw rolniczych w 

Polsce jest mi dzy innymi mniejsza ich aktywno  spo eczno-zawodowa, wi ksze 

trudno ci ze znalezieniem alternatywnego miejsca pracy poza rolnictwem oraz wspomniany 

niski poziom dochodów [Marcysiak 2005]. Poziom posiadanej wiedzy determinuje 

wyst powanie postaw przedsi biorczych, które polegaj  na prowadzeniu efektywnej 

organizacji gospodarczej i u atwiaj  poszukiwanie nowych rozwi za  technologicznych, 

nowych rynków zbytu, oraz niekonwencjonalnych systemów organizacji produkcji 

[Spychalski 2005]. Niski wska nik wykszta cenia wyst puj cy na wsi hamuje powstawanie 

ma ych i rednich przedsi biorstw. Wa ne jest, aby instytucje rz dowe oraz pozarz dowe 

kierowa y pomoc do przedsi biorców wiejskich w zakresie zdobywania wiedzy. Polega

ona powinna na podwy szaniu kwalifikacji osób poszukuj cych pracy, doskonaleniu kadr 

ma ych i rednich przedsi biorstw, wspieraniu inicjatyw w zakresie rozwoju lokalnego, 
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przeciwdzia aniu bezrobociu i promocji przedsi biorczo ci [Grzybek 2005]. Ma e i rednie 

przedsi biorstwa w znacz cy sposób wp ywaj  na rozwój gospodarki krajowej i lokalnej. 

Aby pobudzi  postawy przedsi biorcze w ród osób zamieszkuj cych tereny wiejskie nale y

wyrobi  u nich cechy takie, jak umiej tno  dostrzegania zmian oraz reagowania na nie, 

zdolno  podejmowania decyzji i rozwijania dzia a  polegaj cych na pomna aniu kapita u i 

identyfikowaniu szans niezale nie od posiadanych zasobów oraz gotowo  do 

podejmowania ryzyka [Wo niak 2006]. Wszelkie dzia ania zmierzaj ce do podniesienia 

kwalifikacji ludno ci wiejskiej, w tym rolniczej, przyczyniaj  si  do zwi kszenia potencja u

intelektualnego oraz konkurencyjno ci produkcji [Mickiewicz 2005a; Wawrzyniak i 

Wojtasik 2004]. 

Zasoby si y roboczej w rolnictwie 

Niski poziom wykszta cenia na wsi determinuje wyst powanie nadmiernych zasobów 

si y roboczej w rolnictwie, których miernikiem jest liczba osób utrzymuj cych si  g ównie 

z w asnej pracy w gospodarstwie [Wo  2000]. Zatrudnienie w polskim rolnictwie w 

przeliczeniu na 100 ha jest zró nicowane regionalnie i jest najwy sze w województwach 

po udniowych (np. Podkarpacie 46,8 osób), a najni sze w województwach zachodnio-

pó nocnych (Zachodniopomorskie 7,1 osób) [Mickiewicz 2005a]. Problem ten jest 

uwarunkowany historycznie i jest konsekwencj  cywilizacyjnego opó nienia polskiej wsi, 

si gaj cego po owy XIX wieku, a utrwalanego przez gospodark  centralnie sterowan .

Wyst puj cy w polskim rolnictwie systematyczny proces obni ania zatrudnienia ma 

przebieg zdecydowanie mniej dynamiczny w porównaniu do innych krajów europejskich. 

Jednak e nale y zauwa y , e pomimo ogólnie wysokiego zatrudnienia w polskim 

rolnictwie wyst puj  regiony kraju, gdzie mamy do czynienia z problemem wyludniania si

obszarów wiejskich i brakiem nast pców w gospodarstwach. Dotyczy to g ównie 

wschodnich regionów Polski. 

Indywidualne gospodarstwa rolnicze w Polsce wi c du e zasoby pracy pe ni

funkcj  swoistego bufora w stosunku dla gospodarki krajowej. Przejmuj  si  robocz , gdy 

wyst puje ona w nadmiarze i oddaj  dzia om pozarolniczym w rejonach du ego na ni

zapotrzebowania [Kapusta 2005; Wiatrak 2005]. Obecne wysokie bezrobocie w kraju 

uniemo liwia wch oni cie nadwy ki si y roboczej, g ównie niewykwalifikowanej, 

zwalnianej z rolnictwa. Brak pracy w innych dzia ach gospodarki wp ywa na niemo no

przesuni cia do nich tych nadwy ek. Mimo odnotowywanego w ostatnich latach 

oficjalnego spadku stopy bezrobocia w skali kraju (17,6% w 2002 r., 16,3% w 2005 r., 

oko o 10% w maju 2008 r.) obszary wiejskie nadal borykaj  si  z jego problemami, 

poniewa  w oficjalnych statystykach nie ujmuje si  tak zwanego bezrobocia ukrytego lub 

agrarnego (zb dna si a robocza), wyst puj cego przede wszystkim w rodzinach 

utrzymuj cych si  g ównie z rolnictwa [ api ska-Tyszka 2002; Program… 2006; Saloni i 

Margol 2005]. 

Wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie wi e si  nierozerwalnie z rozdrobnieniem 

gospodarstw i z  struktur  agrarn . W Polsce funkcjonuje 1,71 mln gospodarstw 

rolniczych. Wi kszo  z nich posiada grunty w tzw. szachownic , z czego 18,1% w sze ciu

lub wi kszej liczbie dzia ek, które nierzadko znajduj  si  w znacznej odleg o ci od siedziby 

gospodarstwa. rednia powierzchnia gospodarstwa, determinuj ca skal  produkcji, wynosi 

zaledwie oko o 10 ha, gdy w UE-15 oko o 23,11 ha [Program… 2006]. Wyst puje pod tym 
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wzgl dem spore zró nicowanie regionalne. Na pó nocnym zachodzie kraju rednia ta 

oscyluje w granicach 20 ha, natomiast na po udniu oko o 3,3 ha. Nie mo emy jednak 

zapomina , e równie  w UE istnieje spore regionalne zró nicowanie redniej powierzchni 

gospodarstw. Dla przyk adu mo na poda  Wielk  Brytani  ze redni  oko o 70 ha oraz 

W ochy, w których jest to oko o 8 ha [Koby ecki 2005]. Trzeba mie  na uwadze, e

rozdrobnienie struktury obszarowej gospodarstw uniemo liwia akumulacj  kapita u

potrzebnego do podj cia inwestycji poprawiaj cych efektywno  gospodarowania i 

przeszkadza w konkurowaniu z rolnictwem UE [Mickiewicz 2005a]. Co wi cej,

mo liwo ci produkcyjno-ekonomiczne determinowane s  w du ym stopniu przez wielko

gospodarstw [Kusz 2005], a poziom dochodu rolniczego netto na jednego 

pe nozatrudnionego ro nie wraz z powierzchni  gospodarstwa [Kucka i Stempel 2005]. 

Bariery infrastrukturalne 

Znacz c  przeszkod  hamuj c  rozwój obszarów wiejskich w Polsce, a w tym i 

rolnictwa, jest s abo rozwini ta infrastruktura techniczna [Mickiewicz 2005b]. Wiele 

istniej cych dróg wymaga utwardzenia oraz bie cych napraw. Du ym problemem s

wyst puj ce braki dostatecznego wyposa enia w zbiorow  sie  wodno-kanalizacyjn , jak 

równie  ma a liczba oczyszczalni cieków. Jedynie 12,7% wsi posiada zbiorow

kanalizacj , przy czym 85,8% miejscowo ci wiejskich wyposa onych jest w sie

wodoci gow . Kolejnymi problemami s  z y stan infrastruktury energetycznej (w tym 

przede wszystkim gazoci gowej) oraz niedostateczny rozwój sieci telefonicznych, 

co równie  wp ywa hamuj co na mo liwo ci swobodnego korzystania ze sta ych czy

internetowych. Poza tym mo liwo ci rozwojowe indywidualnych gospodarstw s   w  du ej

mierze hamowane przez eksploatowanie budynków gospodarczych oraz narz dzi i maszyn 

rolniczych, które cz sto s  stare, wys u one i w z ym stanie technicznym. Rozwojowi 

obszarów wiejskich nie sprzyja tak e niewielka liczba i s aba organizacja instytucji 

rynkowych, finansowych i produkcyjnych. Dotychczasowe tradycyjne formy 

wspó dzia ania mieszka ców wsi, które opiera y si  na wzajemnej pomocy s siedzkiej oraz 

rodzinnej, zosta y powa nie os abione lub niejednokrotnie zanik y ca kowicie. Natomiast 

nowe formy akcentuj ce wspólnot  interesów nie wykszta ci y si  jeszcze w 

zadowalaj cym stopniu. Poza tym, niedostateczny rozwój planowania przestrzennego, przy 

braku jednoznacznych kryteriów oraz zasad wykorzystania przestrzeni i gruntów, zagra aj

utrat  atrakcyjno ci wielu miejscowo ci wiejskich, nie tylko dla ludno ci miejscowej, lecz 

tak e dla nap ywaj cych nowych mieszka ców, a w tym potencjalnych inwestorów. Do 

tego dochodz  problemy z niedostatecznie rozwini t  infrastruktur  spo eczn  i kulturow ,

która na terenach wiejskich wykazuje cechy niedoinwestowania i niedostosowania do 

potrzeb lokalnych spo eczno ci. Braki te dotycz  szczególnie niedostatecznej liczby 

placówek s u by zdrowia, o rodków kulturalnych, o wiatowych, rekreacyjnych i 

turystycznych. W wielu polskich wsiach brak takich instytucji jak domy kultury, kluby, 

boiska sportowe, wietlice, biblioteki, stowarzyszenia, czy grupy artystyczne [Krajowy… 

2006; Program… 2006; Wieruszewska 2002]. 
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Wp yw transformacji systemowej na stan polskiego rolnictwa 

Na obecn  sytuacj  polskiego rolnictwa, a w tym indywidualnych gospodarstw, 

wp yw mia o wiele czynników zwi zanych ze zmian  systemu gospodarczego na prze omie 

lat osiemdziesi tych i dziewi dziesi tych ubieg ego wieku. Transformacja spo eczno-

ekonomiczna mia a istotny wp yw na dwie p aszczyzny: makroekonomiczn , czyli 

funkcjonowanie gospodarki i jej zwi zków z otoczeniem zewn trznym, oraz 

mikroekonomiczn , czyli na zachowania podmiotów gospodarczych [Gutkowska 2002]. 

Przekszta cenia te odbywa y si  w okresie kryzysu polskiej gospodarki, dekoniunktury w 

rolnictwie oraz niewystarczaj cego wsparcia rolnictwa z bud etu pa stwa. Wskutek tego 

os abieniu uleg y procesy modernizacyjne w rolnictwie i dzia ach gospodarki z nim 

zwi zanych. Wp yn o to destabilizuj co na sytuacj  spo eczno-ekonomiczn  ludno ci

wiejskiej. Spowodowa o narastanie problemów spo ecznych, technicznych i 

ekonomicznych, powi kszanie si  dystansu w stosunku do innych dzia ów gospodarki 

narodowej. Gwa towna zmiana ustroju gospodarczego, wi za a si  równie  z konieczno ci

borykania si  z obci eniami, jakie zosta y po systemie gospodarki centralnie sterowanej, 

g ównie zwi zanymi ze z  struktur , wysokim poziomem zanieczyszczenia rodowiska 

naturalnego oraz chaotycznym zagospodarowaniem przestrzeni [Wieruszewska 2002; 

Wilkin 2005a]. 

W ród niekorzystnych dla rolnictwa zmian, spowodowanych przemianami systemu 

gospodarczego, nale y wymieni  równie  ograniczenie interwencji pa stwa na rynku 

rolnym oraz redukcj  stosowanych przedtem narz dzi polityki rolnej pa stwa, takich jak 

sterowanie obrotem produktów rolnych oraz ich skup przez uspo ecznione jednostki, 

urz dowe ustalanie cen skupu produktów rolnych i cen detalicznych podstawowych 

artyku ów ywno ciowych na relatywnie niskim poziomie, dotacje do rolnictwa i 

wyprodukowanej ywno ci. Zaprzestano tak e utrzymywania na niskim poziomie cen 

rodków produkcji i ich dotacji, jak równie  rozdzielnictwa spowodowanego ci g ymi 

brakami. Zredukowano centralne sterowanie importem g ównych surowców rolniczych, 

a tak e system dop at do eksportu surowców rolnych. Sko czy o si  instytucjonalne 

utrzymywanie parytetu dochodu ludno ci rolniczej i pozarolniczej. Skutkiem tego zmala o

bezpiecze stwo socjalno-bytowe ludno ci wiejskiej. Pojawi y si  wspomniane ju

wcze niej takie problemy jak bezrobocie jawne i ukryte (likwidacja zak adów pracy), 

pogorszenie si  sytuacji ekonomicznej rodzin utrzymuj cych si  z gospodarstw rolniczych, 

pog bienie niekorzystnego parytetu ich dochodów w porównaniu z innymi grupami 

zawodowymi. Spad  udzia  dochodów z  produkcji rolniczej, a wzrós  udzia wiadcze

emerytalno-rentowych, które dla wielu gospodarstw sta y si  g ównym ród em 

utrzymania. Dosz o do pogorszenia relacji mi dzy cenami produktów rolnych, a cenami 

rodków produkcji. Powsta y trudno ci ze zbytem, mi dzy innymi spowodowane 

malej cym popytem na krajow ywno , przy jednoczesnych trudno ciach jej sprzeda y

na rynkach zagranicznych. Spadek popytu krajowego wi za  si  ze zmniejszeniem 

spo ycia, w wyniku zubo enia ludno ci w miastach, co by o konsekwencj  obni enia 

dochodów i wzrostu cen wskutek ograniczenia dotacji do sektora rolno-spo ywczego, 

uwolnienia cen na artyku y rolne, nap ywu towarów (cz sto subsydiowanych) z zagranicy. 

Wycofanie si  pa stwa z dotowania wielu artyku ów i us ug zaspokajaj cych podstawowe 

potrzeby ( ywno ciowe, mieszkaniowe, opa owe, energetyczne oraz leki, przedszkola itp.) 

doprowadzi o do radykalnej zmiany struktury wydatków w gospodarstwach domowych. 

Rynek sprzedawcy, determinowany wyst puj cymi brakami towaru, przekszta ci  si  w 
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rynek nabywcy. Niskie dochody nominalne konsumentów sta y si  czynnikiem 

ograniczaj cym swobodny wybór zaspokajania ich potrzeb. Reglamentacj  „kartkow ”

zast pi a reglamentacja „dochodowa”. Zosta a zachwiana korzystna i stabilna dot d

pozycja gospodarstw rolniczych, które w systemie gospodarki centralnie sterowanej mia y

dobr  sytuacj  ekonomiczn , mierzon  poziomem dochodów rolników w stosunku do 

pozosta ych kategorii zawodowych [Zegar 1999; Gutkowska 2002]. Silna pozycja rolników 

indywidualnych oraz pracowników PGR szybko zmieni a si  na s ab  wskutek zaistnia ych 

zmian makroekonomicznych i makrospo ecznych, „zamkni cia ochronnego parasola 

pa stwa”, gwarantuj cego wysok  op acalno  produkcji i miejsca pracy w rolnictwie. 

Czynniki wspieraj ce rozwój rolnictwa 

Czynnikiem agodz cym negatywne zasz o ci wyst puj ce w polskim rolnictwie, 

które zosta y wymienione powy ej, a przy tym sprzyjaj cym rozwojowi obszarów 

wiejskich, jest obserwowane ostatnio zwi kszenie liczby miejsc pracy na skutek rosn cego

tempa rozwoju gospodarczego w skali ca ego kraju. Procesom modernizacyjnym sprzyja 

te  wzgl dnie stabilizuj ca si  polityka rolna oraz coraz bardziej skuteczny lobbing na 

rzecz ró nych grup interesów zwi zanych ze rodowiskiem wiejskim. Znacz cym bod cem 

rozwojowym okaza o si  wykorzystanie skierowanych w sektor rolnictwa funduszy 

pomocowych, których celem by o przede wszystkim poprawienie efektywno ci 

wykorzystania zasobów, wzrost dochodów gospodarstw rolniczych oraz poprawa stanu 

infrastruktury technicznej na terenach wiejskich. Poza tym, wej cie naszego kraju w 2004 

roku w struktury Unii Europejskiej, a co za tym idzie w czenie polskiego rolnictwa do 

WPR i jednolitego rynku europejskiego, stworzy o mo liwo  wyst pienia dodatkowych 

efektów mno nikowych. Polegaj  one mi dzy innymi na upowszechnianiu bardziej 

efektywnych systemów produkcji przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, dzi ki 

wsparciu przez rodki pochodz ce z bud etu UE. Jednak rodki te stanowi  mog  jedynie 

uzupe nienie dla krajowych, publicznych i prywatnych nak adów. Ich celem jest 

wyrównywanie poziomu rozwoju mi dzy poszczególnymi regionami Europy i krajami 

cz onkowskimi [Heller 2001]. Otrzymanie pomocy wi e si  ze spe nieniem okre lonych 

warunków finansowania w ramach odpowiednich funduszy. Pomoc ta nie mo e by  wy sza 

ni  limity wsparcia ustanowione dla poszczególnych jej rodzajów, form, czy dziedzin 

gospodarki. S u y ona kszta towaniu polityki publicznej oraz realizacji okre lonych celów. 

Niedozwolone jest wsparcie, które ma na celu wy cznie popraw  sytuacji finansowej 

regionu, czy dzia u gospodarki, musi ono istotnie przyczynia  si  do ich rozwoju [Idczak 

2005]. W perspektywie 10-20 lat produktywno  polskiego rolnictwa ma realne szanse na 

zbli enie si  do poziomu osi gni tego przez rolnictwo zachodnioeuropejskie. Polityka UE 

gwarantuje rozwój gospodarstw indywidualnych, ale musz  one przej  przeobra enia, aby 

sprosta  wymaganiom wspó czesnej gospodarki w ramach wspólnotowego rynku [Kapusta 

2005]. Nale y jednak mie  na uwadze zmiany kierunków Wspólnej Polityki Rolnej UE, a 

mianowicie os abianie stopnia protekcjonizmu w stosunku do rolnictwa i nacisk na 

popraw  jego konkurencyjno ci w skali wiatowej, przez chocia by odej cie od polityki 

wspierania cen produktów rolnych. Na pomoc b dzie mog a liczy  coraz w sza grupa 

najefektywniej funkcjonuj cych gospodarstw. Promowane b d  w coraz szerszym zakresie 

przedsi wzi cia s u ce ochronie i kszta towaniu rodowiska naturalnego. WPR ewoluuje 

w kierunku wsparcia wszystkich mieszka ców wsi, co ma sprzyja  rozwojowi 
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infrastruktury, unowocze nieniu marketingu i przetwórstwa produktów rolnych, 

dywersyfikacji dochodów ludno ci rolniczej [Józwiak 2005]. 

Optymalne wykorzystanie rodków pomocowych z bud etu UE wymaga jednak 

zdefiniowania problemów, z jakimi zmaga si  rodzime rolnictwo, a nast pnie okre lenia

celów, jakie maj  zosta  osi gni te za pomoc rodków, które mo na dla tych dzia a

pozyska . Dlatego konieczne jest ponowne zidentyfikowanie obszarów wymagaj cych 

wsparcia zewn trznego i okre lenia dziedzin, które nale y rozwija . Wcze niejsza

regionalizacja spo eczno-gospodarcza obszarów wiejskich ulega zmianom. Niektóre 

regiony, wykazuj ce wcze niej opó nienie rozwojowe, wykazuj  teraz du  dynamik

zmian ze wzgl du na swoje obecne preferencyjne po o enie, np. pogranicze zachodnie. Z 

kolei inne prze ywaj  stagnacj , a nawet regres. Ponowne wyró nienie i 

scharakteryzowanie obszarów problemowych pozwoli w lepszy sposób okre li  stopie

wa no ci dzia a  interwencyjnych w poszczególnych regionach [Adamowicz 2005; Kay 

2000; Wilkin 2005a]. 

Podsumowanie i wnioski 

Podsumowuj c omawianie problemów, jakie wyst puj  na obszarach wiejskich w 

Polsce, mo na stwierdzi , e wie  i rolnictwo naszego kraju szczególnie odbiegaj  od 

europejskich standardów. Przyczyny takiego stanu rzeczy maj  charakter d ugotrwa y

i strukturalny. Rolnictwo polskie czekaj  spore zmiany, które b d  wp ywa y na przysz y

charakter obszarów wiejskich. Aby zmierza y one w dobrym kierunku, musz  by

wcze niej zaplanowane. Dlatego musi istnie  jasno nakre lona wizja, na podstawie której 

b dzie tworzona strategia, a dalej plan rozwoju obszarów wiejskich, którym z kolei 

podporz dkowane zostan  odpowiednie dzia ania. Naturaln  rzecz  jest, e Polska jako kraj 

cz onkowski Unii Europejskiej zmierza w kierunku „europejskiego modelu rolnictwa”, 

opieraj cego si  na symbiozie rynku oraz regulacji prawnych pa stw i organów 

wspólnotowych. Zak ada on, e na wsi b dzie mieszka  i pracowa  ludno

wielozawodowa. Obszary wiejskie maj  by  miejscem realizacji wielu funkcji i warto ci, z 

bogatym oraz zró nicowanym krajobrazem, gdzie k adziony jest nacisk na ograniczanie 

oraz eliminacj  ska enia gleby, wód i powietrza, a gospodarka wspó egzystuje z dzik

przyrod  [Józwiak 2005; Wilkin 2005b]. 
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