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Wstęp 

Polityka w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, stanowiących 90% terytorium 
Unii Europejskiej i zamieszkiwanych przez znaczny odsetek ludności, jest jednym 
z priorytetów Wspólnoty, przy czym w ostatnich latach zainteresowanie przesunęło się 
od polityki stricte rolnej w kierunku polityki rozwoju obszarów wiejskich. Wspieranie 
wielkoobszarowego, intensywnego rolnictwa znacznie obciążało budżet, przyczyniało 
się do powstawania nadwyżek produkcyjnych i nie likwidowało różnic w dochodach 
mieszkańców miast i wsi. Obecnie promuje się dywersyfikację obszarów wiejskich 
i ich zrównoważony rozwój. Celem polityki wobec obszarów wiejskich jest uczynienie 
ze wsi nie tylko miejsca produkcji żywności, ale przede wszystkim miejsca życia i pracy, 
niekoniecznie związanej z rolnictwem, pełniącego istotną funkcję w utrzymaniu łąk, 
zachowaniu środowiska naturalnego, równowagi ekologicznej i dobrostanu zwierząt 
oraz będącego środowiskiem dzikich gatunków flory i fauny, miejscem wypoczynku 
i uprawiania turystyki. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich jest ściśle powiązany 
z istnieniem bazy infrastrukturalnej i usługowej. Stanowi ona konieczny warunek roz-
woju, a jednocześnie jej tworzenie i obsługa generują szanse zatrudnienia poza produkcją 
rolną i zapobiegają wyludnianiu się wsi. Właśnie brak możliwości zatrudnienia na wsi, 
ale poza rolnictwem, powoduje migracje do miast w poszukiwaniu pracy, szczególnie 
młodych ludzi i kobiet, których sytuacja jest najgorsza. 

Promowanie ekonomicznej dywersyfikacji obszarów wiejskich i poprawa jakości 
życia jest jednym z obszarów tematycznych nowej polityki Unii Europejskiej wobec ob-
szarów wiejskich. W okresie 2007-2013 w ramach tego obszaru tematycznego (tzw. oś 3) 
podejmowane będą działania w celu różnicowania gospodarki wiejskiej (przechodzenie 
do działalności nierolniczej; pomoc w zakładaniu i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz 
promocja postaw przedsiębiorczych; zachęcanie do prowadzenia działalności turystycz-
nej), poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (zapewnienie podstawowych usług 
dla gospodarki i ludności wiejskiej; zachowywanie i ochrona dziedzictwa obszarów 
wiejskich), a także szkolenia (szkolenia informacyjne dla podmiotów działających w ob-
szarach objętych osią 3; szkolenia związane z przygotowaniem i wdrażaniem lokalnych 
strategii rozwoju). 
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Od wspólnej polityki rolnej do polityki rozwoju obszarów wiejskich 
Unii Europejskiej 

Wspólna polityka rolna (WPR), najstarsza polityka Wspólnoty, od samego początku 
cechowała się silnym protekcjonizmem i interwencjonizmem. We wczesnym okresie na jej 
kształtowanie się wpływ miały istotne czynniki polityczne i ekonomiczne. Głównym 
czynnikiem politycznym była zdecydowana postawa Francji, która uzależniała cały pro-
ces integracji od integracji sektora rolnego i domagała się silnej ochrony przed tańszym 
importem. Stanowisko Francji zostało ostatecznie poparte przez Niemcy - w zamian 
za szansę wyjścia z politycznej izolacji i poparcie idei wspólnego rynku wyrobów prze-
mysłowych, na którym Niemcy były bardziej konkurencyjne [Kawecka-Wyrzykowska 
2007, s. 226]. Głównym celem ekonomicznym Wspólnej Polityki Rolnej było zapewnie-
nie samowystarczalności żywnościowej i przezwyciężenie silnego uzależnienia od im-
portu. Powojenne rolnictwo krajów EWG było bowiem mało produktywne i borykało 
się z licznymi problemami: odpływem ludności do miast, starzeniem się rolników, złą 
strukturą obszarową gospodarstw rolnych (duża ilość działek o niewielkiej powierzchni, 
często w obrębie jednego gospodarstwa), niższym tempem wzrostu dochodów na wsi niż 
w mieście. Jednocześnie w rolnictwie zatrudniony był znaczny odsetek ludności, która 
domagała się ochrony swoich interesów. 

Za początek wspólnej polityki rolnej uważa się rok 1962, kiedy to przyjęto ogólne 
zasady dotyczące dopłat do eksportu oraz zasady dotyczące regulacji rynku zbóż, wie-
przowiny, mięsa drobiowego, jaj, wina, owoców i warzyw oraz powołano Europejski 
Fundusz Gwarancji i Orientacji w Rolnictwie. Głównymi instrumentami Wspólnej 
Polityki Rolnej w tym okresie były: ceny interwencyjne, po których dokonywano za-
kupów interwencyjnych, wyrównawcze opłaty importowe oraz subsydia eksportowe. 
Dzięki tym instrumentom szybko udało się osiągnąć założone cele - stabilność rynkową 
i samowystarczalność żywnościową; EWG z importera stała się eksporterem żywno-
ści. Nie udało się jednak rozwiązać jednego z najważniejszych problemów, jakim były 
dysproporcje w dochodach rolników w porównaniu z innymi grupami zawodowymi. 
Stosowane w celu zmniejszenia dysparytetu środki polityki rynkowo-cenowej (np. ceny 
interwencyjne) nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Nie dość, że dochody na wsi 
rosły znacznie wolniej niż w mieście, to jeszcze pojawiły się dysproporcje wśród samych 
rolników. Ponieważ WPR promowała efekt skali produkcji, niewielka grupa rolników 
prowadzących duże gospodarstwa otrzymywała większość ze środków finansowych 
kierowanych do rolnictwa. Problemem była także struktura produkcji - wysokie ceny 
zachęcały do zwiększania produkcji artykułów subsydiowanych, a nie tych, na które 
istniał rzeczywisty popyt. 

W celu poprawy tej sytuacji już w końcu lat 60. podjęto pierwsze próby reform. 
Tzw. plan Mansholta zakładał zwiększenie odpływu siły roboczej z rolnictwa, a także 
wyznaczenie gospodarstw zdolnych do rozwoju i przyznanie im preferencyjnych kre-
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dytów. Plan ten jednak nie uzyskał poparcia większości państw członkowskich i nie 
został wprowadzony w życie. 

W latach 70. podjęto pierwsze działania skierowane na rozwój obszarów wiejskich. 
W celu powstrzymania odpływu ludności ze wsi, zachowania obszarów wiejskich i ochro-
ny krajobrazu oraz środowiska naturalnego określono tzw. obszary o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania i przyznano im szczególne środki. W latach 1984-1985 
w odpowiedzi na spadek popytu na produkty rolne i wysokie wydatki na wspólnotowe 
rolnictwo (kształtujące się na poziomie 70% całości budżetu Wspólnoty) zamrożono 
poziom wsparcia cen rolnych, co de facto oznaczało obniżkę tych cen. Zmiany te nie 
rozwiązały jednak zasadniczych problemów wspólnotowego rolnictwa i nie zahamowały 
zwiększającej się nadprodukcji. Finansowanie rolnictwa odbywało się nadal głównie 
poprzez podtrzymywanie cen (zakupy interwencyjne, cła, subsydia eksportowe, zagospo-
darowanie nadwyżek), co tworzyło zachętę do intensyfikacji i dalszego wzrostu produkcji 
rolnej [Dąbrowski 2000]. Mechanizmy te były jednak niewystarczające z punktu widze-
nia gospodarowania rosnącymi nadwyżkami i ograniczania wydatków budżetowych. 
Dodatkowym bodźcem do radykalnej reformy WPR była runda urugwajska GATT, 
podczas której negocjowano zmiany w międzynarodowym handlu produktami rolnymi 
i w wyniku której ograniczono możliwości stosowania subsydiów eksportowych. 

Tak zwana reforma MacSharryego, przeprowadzona w latach 1992-1996, stała się 
punktem zwrotnym między podejściem „starym" (wspólną polityką rolną) a „nowym" 
(polityką rozwoju obszarów wiejskich). Nazwany od nazwiska komisarza ds. rolnictwa 
Raya MacSharryego program zmian miał na celu [Rowiński, Guba 2004, s. 152]: 
• zrównoważenie rynków rolnych 
• poprawę konkurencyjności rolnictwa 
• ekstensyfikację gospodarowania mającą na celu ochronę środowiska i zmniejszenie 

nadwyżek rolnych 
• redystrybucję środków dla rolnictwa między większą liczbę gospodarstw rolnych 

(przed wprowadzeniem programu 20% najsilniejszych gospodarstw otrzymywało 
80% środków) 

• zachowanie niezbędnej liczby gospodarstw rolnych. 
Kluczowym elementem reformy było przejście od pośredniego wspierania docho-

dów za pomocą wysokich cen na produkty rolne do wsparcia bezpośredniego w postaci 
dopłat bezpośrednich. Istotą tej zmiany było rozerwanie związku między rozmiarem 
i wzrostem produkcji a poziomem dochodów. Obniżenie cen skupu podstawowych 
produktów rolnych miało na celu zbliżenie ich do cen światowych, a płatności bezpo-
średnie stały się rekompensatą za utracone dochody. Wprowadzono limity produkcyjne 
i zredukowano zakupy interwencyjne, dzięki czemu zmniejszono nadwyżki i ustabili-
zowano ceny na rynku wewnętrznym. Od reformy MacSharryego wieś przestała być 
traktowana wyłącznie jako miejsce produkcji artykułów rolnych. Znaczenia zaczęły 
nabierać jej inne, ogólnospołeczne cele - ochrona środowiska (intensywna produkcja 
rolna poprzednich lat powodowała erozję gleby oraz zanieczyszczenia wód i gleb nawo-
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zami), zachowanie dziedzictwa kulturowego, produkcja alternatywnych źródeł energii, 
zapewnienie miejsca życia i pracy. 

Kontynuacją reform z początku lat 90. była Agenda 2000. Konieczność dalszych 
zmian podyktowana była potrzebą uzgodnienia nowej perspektywy finansowej na lata 
2000-2006 oraz ram finansowych dla kolejnego rozszerzenia Unii Europejskiej. Na mocy 
Agendy 2000 polityka rozwoju obszarów wiejskich stała się drugim filarem WPR, to-
warzyszącym dalszej reformie polityki rynkowej (pierwszego filaru). 

Kolejna reforma wspólnej polityki rolnej uzgodniona została na spotkaniu Rady UE 
w Luksemburgu w czerwcu 2003 r. Jej głównym założeniem było rozdzielenie działań 
dotyczących bezpośrednio rolnictwa i działań na rzecz wsi, przy czym wyraźnie wzrosło 
znaczenie programów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Reforma wzmocniła komple-
mentarność dwóch filarów polityki rolnej. Pierwszy filar, obejmujący systemy wsparcia 
związane z rynkiem i bezpośrednią pomoc dla rolników, ma zapewnić podstawowe 
wsparcie dla rolników, których produkcja odpowiada na rynkowy popyt. Wzmocniony 
drugi filar, obejmujący działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wspiera rolnictwo 
w jego dostarczaniu dóbr publicznych i rozwój obszarów wiejskich (por. rys. 1). 

I filar II filar 

Rys. 1. Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w polityce UE 
Źródło: Polityka UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, Fact Sheet, Komisja Europejska 2007, 
s. 5. 

Najważniejszym elementem reformy jest oddzielenie płatności bezpośrednich od pro-
dukcji (decoupling). Wprowadzona została jednolita płatność obszarowa, niezależna 
od wielkości produkcji, której wysokość zależy od powierzchni gospodarstwa oraz speł-
niania przez rolnika standardów określonych przez zasadę współzależności (cross-com-
pliance) - rolnik musi utrzymywać ziemię w dobrej kulturze rolnej, przestrzegając zasad 
z zakresu ochrony środowiska, jakości żywności, rejestracji i dobrostanu zwierząt. 
Kolejnym ważnym elementem jest modulacja polegająca na ograniczeniu dopłat dla 
największych producentów rolnych i przeznaczeniu tych środków na rozwój obszarów 
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wiejskich. Podkreślić należy, że celem dopłat bezpośrednich jest utrzymanie stabilności 
dochodów rolniczych, a nie wspieranie produkcji. W nowej WPR coraz większego zna-
czenia nabierają działania na rzecz wspierania edukacji, powstawania pozarolniczych 
miejsc pracy oraz ochrony środowiska naturalnego. Rozwój wsi przestaje być postrzegany 
jedynie przez pryzmat wzrostu efektywności produkcji rolnej - nacisk kładziony jest 
na orientację rynkową rolników i rozwój przedsiębiorczych postaw, promowanie jakości 
produkcji i dobrostanu zwierząt. 

We wrześniu 2005 r„ na podstawie wniosków z konferencji w Salzburgu dotyczącej 
rozwoju obszarów wiejskich, rada składająca się z ministrów rolnictwa przyjęła grun-
towną reformę polityki rozwoju obszarów wiejskich na okres 2007-2013. Koncentruje 
się ona na trzech obszarach tematycznych (osiach): 
• oś 1 - poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa 
• oś 2 - poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zarządzanie zasobami ziemi 
• oś 3 - dywersyfikacja działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i podniesienie 

jakości życia ich mieszkańców. 
Dodatkowo wyodrębniono czwartą oś - inicjatywę LEADER (oś LEADER), która 

opierając się na doświadczeniach we wdrażaniu inicjatyw wspólnotowych LEADER, wpro-
wadza oddolne, lokalne podejście do kwestii rozwoju obszarów wiejskich (por. rys. 2). 

Rozwój obszarów wiejskich 
2007-2013 

Oś LEADER 

Oś 1 

konkurencyjność 

Oś 2 

środowisko 
+ 

zarządzanie gruntami 

Oś 3 

dywersyfikacja 

ekonomiczna 
+ 

jakość życia 

Jeden zestaw zasad programowania, finansowania, monitorowania i audytu 

Jeden fundusz rozwoju obszarów wiejskich 

Rys. 2. Polityka UE wobec obszarów wiejskich 2007-2013 
Źródło: EU Rural Development Policy 2007-2013, DG AGRI, European Commission 2005, s. 5. 



2 0 6 Malwina Bajer 

Osie priorytetowe są wspólne dla wszystkich państw, a środki na rozwój wsi pocho-
dzą z jednego źródła - Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich1. 
Dzięki temu możliwe jest ukierunkowanie współfinansowania rozwoju obszarów wiej-
skich na priorytety unijne ustalone wspólnie w ramach osi, a jednocześnie zapewniona 
jest swoboda na poziomie regionalnym i na szczeblu państw członkowskich. 

Ponieważ niewłaściwe użytkowanie ziemi i intensywne rolnictwo prowadzić mogą 
do erozji gleb i zanieczyszczenia powietrza i wód, a także do niszczenia siedlisk zwierząt 
i wymierania niektórych gatunków roślin, zadaniem polityki rozwoju obszarów wiej-
skich Unii Europejskiej jest stworzenie wydajnego rolnictwa, stosującego bezpieczne 
i przyjazne dla środowiska metody produkcji i dostarczającego produkty najwyższej 
jakości. Celem jest budowa silnego europejskiego sektora rolno-spożywczego, wspieranie 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, rozwój doradztwa, szkoleń, wspieranie współ-
pracy między producentami, przetwórcami i handlowcami, poprawa jakości produktów 
rolnych, rozwój systemów oznakowania. Polityka wobec obszarów wiejskich, zgodnie 
z założeniami strategii lizbońskiej oraz celami przyjętymi na szczycie w Góteborgu, 
koncentruje się na nowych miejscach pracy, wzroście i trwałym rozwoju. Zachęcając 
do dywersyfikacji i promując wprowadzanie innowacji, przyczynia się do promowania 
konkurencyjności w rolnictwie i sektorze przetwórczym. Tworzenie pozarolniczych 
miejsc pracy, a także pobudzanie i wspieranie przedsiębiorczości przyczynić się ma 
do aktywizacji lokalnych społeczności i rozwoju usług na obszarach wiejskich. 

Przedsiębiorczość w wielofunkcyjnym rozwoju wsi 

Ponieważ na dzisiejszej wsi utrzymanie rodziny wyłącznie z pracy w gospodarstwie 
rolnym jest bardzo trudne, coraz większego znaczenia nabierają pozarolnicze źródła 
dochodu. Według Duczkowskiej-Małysz i Duczkowskiej-Piaseckiej [Duczkowska-Ma-
łysz, Duczkowska-Piasecka 1993, s. 61] działalność pozarolniczą stanowi siłę napędową 
rozwoju obszarów wiejskich. Umożliwia bowiem przechodzenie ludności rolniczej 
do pracy poza rolnictwem, przyczynia się do uprzemysławiania rolnictwa na skutek 
stosowania przemysłowych środków produkcji i technologii wytwarzania żywności, 
przyspiesza urbanizację wsi poprzez tworzenie na obszarach wiejskich infrastruktury 
0 charakterze miejskim oraz powoduje zmiany struktury agrarnej wskutek powiększania 
gospodarstw przez jednych użytkowników (pozostających w rolnictwie) i likwidowa-
nia bądź zmniejszania obszaru gospodarstw przez innych (wychodzących z rolnictwa 
1 podejmujących zajęcia pozarolnicze). Według Kalety [Kaleta 2004, s. 103-104] nowymi 
źródłami zarobkowania mieszkańców wsi mogą być: 
• przetwórstwo wyprodukowanych surowców i bezpośrednia sprzedaż wytworzonych 

produktów (sera, wędlin, przetworów owocowych, odzieży itp.) 
• działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kulturowego, polegaj ące na pie-

lęgnacji krajobrazu, przyrody i lokalnej kultury 
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• wprowadzanie tradycyjnych metod uprawy i ekologicznych sposobów hodowli 
zwierząt 

• usługi wewnątrzrolnicze (wypożyczanie sprzętu rolniczego, usługi na rzecz innych 
rolników i działkowiczów) 

• usługi zewnątrzrolnicze w sferze usług komunalnych (koszenie traw na poboczach 
dróg, uprzątanie śmieci, czyszczenie rowów melioracyjnych, odśnieżanie). 
W dyskusji nad rozwojem obszarów wiejskich coraz większego znaczenia nabiera 

kwestia wielofunkcyjności. Wielofunkcyjność rozumiana jest jako odejście od produkcji 
wyłącznie surowców rolniczych w kierunku ekonomicznej dywersyfikacji pozwalającej 
uzyskiwać dochody z nowych, nietradycyjnych źródeł i zakłada, że poza konkurencyjną 
żywnością i alternatywnymi źródłami energii wieś dostarcza społeczeństwu także inne 
usługi - zapewnia żywotność wiejskich społeczności, zrównoważony rozwój regionalny 
i zatrudnienie na wsi, zachowuje tradycyjne wiejskie krajobrazy i bioróżnorodność, dba 
o ochronę środowiska oraz wysokie standardy dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa 
żywności [Duczkowska-Małysz 1998, s. 919; Zawojska 1998, s. 162; Kłodziński 1997, s. 41; 
Lewczuk 2004, s. 30]. W ramach koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich 
szczególne znaczenie przypisuje się przedsiębiorczości. Rozwój przedsiębiorczości wiej-
skiej uznawany jest za narzędzie regeneracji obszarów wiejskich [Warren-Smith, Jackson 
2004, s. 369], choć pamiętać należy, że nie jest to panaceum na wszystkie problemy wsi 
- przedsiębiorstwa wiejskie, tak jak inne przedsiębiorstwa, muszą być w stanie spełniać 
wymagania konkurencyjnego rynku w zakresie jakości, obsługi, etyki, standardów 
technicznych i środowiskowych. 

W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji przedsiębiorczości i przedsiębiorcy 
[Fedyszak-Radziejowska 1997, s. 269; Duczkowska-Małysz 1993, s. 14; Duczkowska-Pia-
secka 1993, s. 10; Strużycki 2004, s. 23; Psyk-Piotrowska 2003, s. 77]. Akcentują one 
znaczenie innowacyjności, skłonności do ryzyka, inicjowania zmian, przekształcania 
dostępnych zasobów w nowy sposób, tworząc nową wartość. Jeśli chodzi o przedsiębior-
czość na wsi, definiuję ją za Duczkowską-Piasecką [Duczkowska-Piasecka 1993, s. 643] 
jako podejmowanie na własne ryzyko i na własny rachunek różnych przedsięwzięć 
gospodarczych, pomysłów mających przynieść poprawę warunków życia na obsza-
rach wiejskich. Obszary wiejskie są szczególnie atrakcyjne dla prowadzenia małych, 
rodzinnych przedsiębiorstw, a do atutów wsi jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej zaliczyć należy przede wszystkim mniejszą konkurencję, tańszą siłę ro-
boczą, niższe koszty utrzymania, silne kontakty międzyludzkie i często własne tereny 
oraz zabudowania. Problemem jest kapitał ludzki - trudno jest znaleźć pracowników 
z odpowiednimi kwalifikacjami chętnych do pracy w małej firmie. Dodatkowo, ponieważ 
w regionach z przewagą obszarów wiejskich dochód na osobę jest niemal dwukrotnie 
niższy niż w regionach z przewagą obszarów miejskich, trudno jest zdobyć i zatrzymać 
wykwalifikowanych pracowników. 

Oczywiście nie wszystkie regiony mają jednakowe predyspozycje do rozwoju przed-
siębiorczości. Obszary wiejskie leżące w pobliżu głównej drogi, dobrze prosperującego 
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miasta czy w atrakcyjnej turystycznie okolicy mają o wiele większe możliwości wielo-
funkcyjnego rozwoju. Podkreślić jednak należy, że to właśnie na obszarach opóźnio-
nych, peryferyjnych, zacofanych i słabo rozwiniętych konieczna jest silna ekonomiczna 
dywersyfikacja, by zapobiegać uzależnianiu się społeczności tych obszarów od pomocy 
państwa [Stathopoulou et al. 2004, s. 405]. Zaznaczyć należy, że wspólnotowa polityka 
rozwoju obszarów wiejskich stwarza nowe szanse alternatywnego zatrudnienia. Zmniej-
szenie subwencjonowania produkcji i protekcjonizmu przyczynić się może do transferu 
zasobów zaangażowanych dotychczas w produkcję rolną do turystyki, do produkcji 
alternatywnych źródeł energii, zachowania i ochrony środowiska czy usług socjalnych. 
Szansą jest także produkcja dóbr i usług luksusowych - produkcja artykułów spożyw-
czych wysokiej jakości, usługi związane z tzw. drugimi domami, ze sportem, rekreacją 
i turystyką [Copus et al. 2006, s. 108]. Na niektóre obszary wiejskie lub leżące np. w gó-
rach migrują mieszkańcy dużych miast, co wzmaga popyt na usługi i prowadzi do zmian 
- nowi mieszkańcy wzbogacają obszary wiejskie nie tylko o kapitał, ale także o swoje 
doświadczenie, znajomość rynku i talenty przedsiębiorcze. 

Tabela 1. Zatrudnienie i samozatrudnienie w krajach UE według sektorów w 2007 r. (%) 
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UE27 6,2 25,2 24,8 19,0 68,9 55,3 
Austria 12,1 35,5 22,1 9,3 65,8 55,1 

Belgia 2 
(2006) 

9,7 20,3 
(2006) 

15,5 77,7 
(2006) 

74,8 

Bułgaria 19,7 45,1 28,3 8,7 52,0 46,2 
Cypr 4,5 15,6 20,3 22,2 75,1 62,2 
Czechy 3,5 4,6 38,0 36,6 58,4 58,8 
Dania 2,9 15,8 20,8 19,5 76,3 64,6 
Estonia 4,7 21,9* 34,6 29,9* 60,7 47,9 
Finlandia 4,8 30,4 25,9 17,7 69,3 51,7 
Francja 3,3 25,2 20,3 15,7 76,4 59,1 
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Grecja 11,3 32,8 19,7 14,3 68,9 52,8 

Hiszpania 4,5 14,1 28,7 22,3 66,8 63,5 

Holandia 3,2 
(2006) 

11,9 17,3 
(2006) 

14,5 79,6 
(2006) 

59,7 

Irlandia 5,6 35,2 27,2 23,1 67,3 41,6 

Litwa 10,8 51,1 30,2 16,2 59,0 32,8 

Luksemburg 1,4 
(2006) 

26,5* 21,7 
(2006) 

bd 76,9 
(2006) 

69,9 

Łotwa 9,9 52,7 28,2 17,4 62,0 30,0 

Malta 1,9 
(2000) 

bd 34,3 
(2000) 

26,6 63,7 
(2000) 

65,7 

Niemcy 2,1 7,3 25,4 16,9 72,4 75,8 

Polska 19,2 
(2006)** 

61,1 26,9 
(2006)** 

9,0 53,9 
(2006)** 

29,9 

Portugalia 11,9 
(2005) 

49,9 29,3 
(2005) 

15,0 58,8 
(2005) 

35,1 

Rumunia 36,9 
(2005) 

80,1 29,8 
(2005) 

8,6 33,3 
(2005) 

11,3 

Słowacja 3,6 5,6 34,3 46,2 62,1 48,2 

Słowenia 9,0 49,1 34,7 16,7 56,2 33,2 

Szwecja 2,2 15,0 22,7 18,3 75,1 66,1 

Węgry 4,6 14,8 32,6 22,5 62,8 62,7 

Wielka 
Brytania 

1,4 5,1 17,7 31,9 80,8 62,8 

Włochy 4,0 8,0 28,5 21,0 67,5 71,0 

* Dane niedokładne lub niepewne. 
** Dane szacunkowe. 
Źródło: Eurostat. 
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W Unii Europejskiej 98,9% wszystkich firm to małe i średnie przedsiębiorstwa 
[European..., 2007, s. 29], z których większość stanowią mikroprzedsiębiorstwa2. Miesz-
kańcy obszarów wiejskich często preferują pracę na własny rachunek lub dla lokalnej 
małej firmy, dzięki temu bowiem mogą łączyć działalność pozarolniczą z ewentualnym 
prowadzeniem gospodarstwa. Samozatrudnienie w rolnictwie kształtuje się na dość 
wysokim poziomie - w UE-27 samozatrudnieni w rolnictwie stanowią jedną czwartą 
wszystkich samozatrudnionych, mimo że w większości krajów członkowskich zatrud-
nienie w rolnictwie nie przekracza 10% (por. tab. 1). 

Duże znaczenie przypisywane jest rzemiosłu, z którym związane jest wiele pozarol-
niczych miejsc pracy na terenach wiejskich. Rzemiosło dostarcza lokalnym społeczno-
ściom szerokiej gamy produktów i usług (stolarnie, rzeźnie, piekarnie), a szefowie tych 
firm są w pełni zaangażowani we wszystkie aspekty działalności i pozostają w bezpo-
średnim kontakcie z klientami. Dodatkowo mają udział w tworzeniu nowych miejsc 
pracy (choć zaznaczyć należy, że wiele zakładów rzemieślniczych działa na zasadzie 
samozatrudnienia). 

Rola i szanse dla kobiet wiejskich 

Istotną rolę w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich odgrywają kobiety. 
Często to właśnie kobiety podejmują pierwsze kroki w kierunku rozpoczęcia nowej, 
pozarolniczej działalności, dzięki czemu przyczyniają się do przetrwania gospodarstw 
domowych i żywotności obszarów wiejskich [Bock 2004, s. 245]. Jednak sytuacja kobiet 
na rynku pracy, nie tylko wiejskim, jest gorsza niż sytuacja mężczyzn. We wszystkich 
krajach Unii Europejskiej aktywność zawodowa kobiet jest niższa, a stopa bezrobocia 
wyższa. W tabeli 2 przedstawiono zestawienie wskaźników zatrudnienia oraz stopy 
bezrobocia dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej. 

Tabela 2. Aktywność ekonomiczna kobiet w krajach Unii Europejskiej, 2007 r. (%) 

Kraje 
Stopa bezrobocia Wskaźnik zatrudnienia 

Kraje 
ogółem kobiety ogółem kobiety 

UE 27 7,1 7,8 65,4 58,3 

Austria 4,4 5,0 71,4 64,4 

Belgia 7,5 8,4 62,0 55,3 

Bułgaria 6,9 7,3 61,7 57,6 

Cypr 3,9 4,6 71,0 62,4 

Czechy 5,3 6,7 66,1 57,3 
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Kraje 
Stopa bezrobocia Wskaźnik zatrudnienia 

Kraje 
ogółem kobiety ogółem kobiety 

Dania 3,8 4,2 77,1 73,2 

Estonia 4,7 3,9 69,4 65,9 
Finlandia 6,9 7,2 70,3 68,5 
Francja 8,3 8,9 64,6 60,0 
Grecja 8,3 12,8 61,4 47,9 
Hiszpania 8,3 10,9 65,6 54,7 
Holandia 3,2 3,6 76,0 69,6 
Irlandia 4,6 4,2 69,1 60,6 
Litwa 4,3 4,3 64,9 62,2 
Luksemburg 4,7 5,7 63,6 55,0 
Łotwa 6,0 5,6 68,3 64,4 
Malta 6,4 7,6 55,7 36,9 
Niemcy 8,4 8,3 69,4 64,0 

Polska 9,6 10,3 57,0 50,6 

Portugalia 8,0 9,6 67,8 61,9 

Rumunia 6,4 5,4 58,8 52,8 

Słowacja 11,1 12,7 60,7 53,0 

Słowenia 4,8 5,8 67,8 62,6 

Szwecja 6,1 6,4 74,2 71,8 

Węgry 7,4 7,7 57,3 50,9 

Wielka Brytania 5,2 4,9 71,3 65,5 

Włochy 6,1 7,9 58,7 46,6 
Żródto: Eurostat. 

Szczególnie trudna jest sytuacja kobiet wiejskich. Kobieta wiejska od zawsze musiała 
godzić wiele funkcji - odpowiadała za gospodarstwo domowe i wychowywanie dzieci, 
pomagała w gospodarstwie rolnym (co często oznaczało pracę na równi z mężczyzną) 
i opiekowała się starszymi członkami rodziny. Według Tryfan [Tryfan 1995, s. 8] w za-
sadzie wszystkie kobiety pracujące w rodzinnych gospodarstwach rolnych trzeba uznać 
za zawodowo czynne. Jednocześnie konieczność uzupełniania dochodów rolniczych 
powoduje, że coraz więcej wiejskich gospodyń domowych podejmuje pracę zawodową 
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poza gospodarstwem rolnym [Zawojska 1998, s. 156]. Malejący udział produkcji rolnej 
w dochodach wiejskich, modernizacja rolnictwa, chęć aktywnego współuczestniczenia 
w poprawie sytuacji materialnej rodziny powodują, że kobiety coraz częściej angażują 
się w różnorodne działania ekonomiczne, a formalne zatrudnienie i samozatrudnienie 
zastępuje nieodpłatną pracę na roli. W Unii Europejskiej kobiety stanowią ok. jednej 
trzeciej samozatrudnionych w rolnictwie (por. tab. 3). 

Tabela 3. Udział kobiet wśród samozatrudnionych w rolnictwie, 2007 r. (%) 

UE 27 32,7 
Austria 46,8 
Belgia 18,2 
Bułgaria 36,7 
Cypr 10,8 
Czechy 13,8 
Dania bd 
Estonia bd 
Finlandia 26,5 
Francja 26,9 
Grecja 34,0 
Hiszpania 26,4 
Holandia 25,8 
Irlandia 5,3 
Litwa 36,5 
Luksemburg 30,4 (2006)* 
Łotwa 41,6 
Malta bd 
Niemcy 12,3 
Polska 38,5 
Portugalia 52,2 
Rumunia 31,3 
Słowacja bd 
Słowenia 31,8 
Szwecja 15,6 
Węgry 22,3 
Wielka Brytania 21,7 
Włochy 25,2 

* Dane niedokładne lub niepewne. 
Źródło: Eurostat. 
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Czynnikami wpływającymi na aktywność zawodową kobiet wiejskich są zmiany, ja-
kie zaszły w ostatnich latach [Duczkowska-Małysz 2003, s. 9. Copus et al. 2006, s. 86]: 
• wzrosła liczba pracujących kobiet (w latach 1995-2000 aż 60% utworzonych miejsc 

pracy objęły kobiety, a wskaźnik zatrudnienia dla kobiet rósł szybciej niż dla męż-
czyzn) 

• nastąpiło przesunięcie zatrudnienia z przemysłu i rolnictwa do sfery usług 
• w wymianie handlowej najwolniej lub wcale nie maleje udział produktów wysoko 

przetworzonych i przygotowanych niemal według zindywidualizowanych gustów 
i upodobań (tzw. produkcja butikowa) 

• punkt równowagi przesunął się ku mniejszemu bezpieczeństwu socjalnemu (za-
miast wysokich zasiłków i innych świadczeń socjalnych promuje się inwestowanie 
w kwalifikacje i pobudzanie gospodarki) 

• postępuje kontrurbanizacja 
• wzrosła globalna konkurencja, a razem z nią presja na większą konkurencyjność 

regionów 
• zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich, firmy stają się bardziej elastyczne, 

bardziej zorientowane na klienta 
• wzrasta popyt na wysoko wykwalifikowanych pracowników 
• większa mobilność i powszechność posiadania samochodu sprawiają, że tereny 

wiejskie stają się „sypialniami" dużych miast 
• na terenach wiejskich znacznie wyższy jest udział mikrofirm niż na terenach 

miejskich. 
Kobiety wiejskie są bardzo zależne od lokalnego rynku pracy. Często oznacza to pracę 

w zawodach nisko płatnych i o niskim statusie, poniżej umiejętności i możliwości. Szanse 
na pracę wyższej jakości są rzadkie i najczęściej daleko od miejsca zamieszkania. Coraz 
częściej na rynku dostępna jest tylko praca czasowa lub na pół etatu (może ona być jednak 
satysfakcjonująca dla niektórych kobiet, szczególnie tych z małymi dziećmi). 

Według Lisowskiej [Lisowska 2001, s. 7] jedną z najskuteczniejszych dróg przeciw-
działania bezrobociu kobiet i ich dyskryminacji na rynku pracy jest przedsiębiorczość 
kobiet i podejmowanie przez nie pracy na własny rachunek. Choć podejmowanie własnej 
działalności przez kobiety wiejskie jest pochodną wielu różnych czynników - sytuacji 
rodzinnej, wieku i poziomu wykształcenia, a także czynników środowiskowych, sty-
mulujących lub osłabiających zainteresowanie podejmowaniem własnej działalności 
[Michalska-Żyła 2008, s. 76-77], to, jak podkreśla Minniti [Minniti et al. 2005, s. 12], 
częściej podejmują one działalność gospodarczą z konieczności, z braku alternatywnych 
możliwości zatrudnienia. 

Aktywność zawodowa kobiet często związana jest z funkcjami, które wykonują 
w domu [Długokęcka et al. 2003, s. 56] i stanowi swoiste przedłużenie aktywności do-
mowej. Działania przedsiębiorcze podejmowane przez kobiety na obszarach wiejskich 
obejmują przede wszystkim uruchomienie i prowadzenie placówek handlowych, usługo-
wych, gastronomicznych, przetwórstwa spożywczego, rękodzieła czy drobnych zakładów 
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produkcyjnych oraz prowadzenie działalności agroturystycznej wykorzystującej prze-
strzeń, bazę lokalową i surowcową oraz zasoby pracy rodziny [Gutkowska 2004, s. 87]. 
Taki rodzaj działalności jest szczególnie atrakcyjny dla matek małych dzieci, pozwala 
bowiem elastycznie łączyć obowiązki zawodowe z pracą w domu i wychowaniem dzieci 
[Sawicka 1995, s. 50]. 

Strategiczną przewagą kobiet jest zazwyczaj ich duża wiedza o lokalnych potrzebach 
oraz ich wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Wiejskie przedsiębior-
czynie bardzo często muszą łączyć działalność biznesową z pracą w domu i wychowywa-
niem dzieci. Ponieważ często pracują na pół etatu, a ich przedsiębiorstwa są relatywnie 
małe i zatrudniają mniej ludzi, wiejskie przedsiębiorczynie bywają postrzegane jako 
mniej profesjonalne i osiągające mniejsze sukcesy niż mężczyźni [Levent et al. 2003, 
s. 1137]. O ile jednak dla mężczyzn przedsiębiorców sukces zawodowy oznacza osiąga-
nie przez firmę dużych obrotów i szybki wzrost, celem kobiet jest często jak najlepsze 
połączenie życia prywatnego i zawodowego. 

Jeśli chodzi o bariery, jakie napotykają wiejskie przedsiębiorczynie, Raźniewski 
i Brodziński [Raźniewski, Brodziński 2003, s. 25] wskazują na trzy ich rodzaje: 
• bariery społeczne - kulturowo uwarunkowane stereotypy, zgodnie z którymi powo-

łaniem kobiety jest małżeństwo i macierzyństwo, a nie działalność gospodarcza 
• bariery edukacyjne - brak wiedzy, jak zakładać, prowadzić i rozwijać z sukcesem 

własną firmę 
• bariery ekonomiczne - stosunkowo wysokie obciążenia podatkowe oraz brak do-

stępnego kapitału. 
Gutkowska i Żelazna [Gutkowska, Żelazna 1998, s. 112] dzielą bariery rozwoju wiej-

skiej przedsiębiorczości kobiet na czynniki o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. 
Do czynników wewnętrznych zaliczają: obawę przed ryzykiem, niewiarę we własne siły, 
małą zaradność i siłę przebicia, obawę przed konfliktem ze środowiskiem, lęk przed 
opinią społeczną, nadmiar obowiązków domowych, uznanie priorytetu obowiązków 
względem rodziny oraz sprzeciw męża lub rodziny. Do czynników zewnętrznych Gut-
kowska i Żelazna zaliczają m.in. brak kapitału, drogie kredyty, niestabilność, wysokie 
podatki oraz malejącą siłę nabywczą. 

Wspólnotowe wsparcie dla przedsiębiorczości kobiet 

Według Kłodzińskiego i Okuniewskiego [Kłodziński, Okuniewski 1999, s. 13] za naj-
ważniejsze formy wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich uznać należy: 
• doradztwo i pomoc ekspertów dla instytucji lokalnych, zwłaszcza samorządów 

wiejskich, w analizach potencjału i możliwościach rozwojowych gminy oraz w opra-
cowywaniu strategii i operatywnych planów rozwoju gmin 

• wsparcie finansowe realizacji kluczowych przedsięwzięć ożywiających przedsiębior-
czość prywatną, zwłaszcza pozarolniczą działalność gospodarczą na wsi 
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• pomoc finansową dla wiejskiego samorządu i innych instytucji oraz przedsiębiorstw 
komunalnych, realizujących inwestycje infrastrukturalne oraz prowadzących szko-
lenia praktyczne dla osób mających trudności ze znalezieniem pracy 

• pomoc doradczą, a czasem również pomoc w uzyskaniu niżej oprocentowanych 
kredytów dla małych przedsiębiorstw podejmujących działalność na obszarach 
wiejskich, zwłaszcza w początkowej fazie ich rozwoju 

• ulgi podatkowe dla przedsiębiorców inwestujących na terenach wiejskich, a nawet 
okresowe zwolnienia z opłat komunalnych i obciążeń podatkowych oraz inne uła-
twienia, udzielane przez władze lokalne. 
W rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej szczególne znaczenie przypisuje się szko-

leniom. Szkolenia ułatwiają zmianę sposobu myślenia z poziomu producenta rolnego 
na poziom przedsiębiorcy i pomagają walczyć z biernością, jaka dotyczy części społecz-
ności wiejskiej [Kłodziński, Fedyszak-Radziejowska 2002, s. 31]. Inwestowanie w kapitał 
ludzki zwiększa szanse na zatrudnienie na obszarach wiejskich - uczestnicy szkoleń 
często łatwiej adaptują się do nowego, bardziej prorynkowego modelu rolnictwa oraz 
chętniej działają na konkurencyjnym rynku i korzystają z nowych technologii. 

Szymańska [Szymańska 2004, s. 67] podkreśla, że kobiety jako grupa społeczno-za-
wodowa charakteryzują się dużą podatnością na doradztwo grupowe i pracę w grupie, 
a to może być z powodzeniem wykorzystywane przez służby doradcze w rozwoju gru-
powych form przedsiębiorczości kobiet wiejskich i kreowaniu lokalnych elit. Poza tym 
liderki wiejskie mają również znaczny wpływ na otoczenie (mężów, rodzinę, sąsiadów), 
co przyspieszać może wielofunkcyjny rozwój wsi. Kobiety częściej i chętniej niż męż-
czyźni uczestniczą w szkoleniach i kursach (por. tab. 4). 

Tabela 4. Life-long learning - udział dorosłych w edukacji i szkoleniach (2006 r.) 

Udział populacji w wieku 25-64 lat w edukacji i szkoleniach 
w okresie 4 tygodni przed badaniem 

ogółem mężczyźni kobiety 

UE 25 10,2% 9,2% 11,1% 

Źródło: Eurostat. 

Zaznaczyć jednak należy, że ze względu na łączenie wielu ról, kobietom często brakuje 
czasu na uczestnictwo w kursach czy szkoleniach. Dlatego konieczne jest zapewnienie im 
systemu opieki nad dziećmi dostosowanego do ich potrzeb (konieczność opiekowania 
się dziećmi uważana jest generalnie za największą przeszkodę w aktywności zawodowej 
kobiet [Helms, Guffey 1997, s. 83]). Poza tym oferty kształcenia dla kobiet wiejskich 
muszą uwzględniać specyfikę miejsca zamieszkania kobiet, dostępność komunikacyjną, 
opinie kobiet na temat czasu szkoleń oraz odpowiadać na potrzeby lokalnych i regional-
nych pracodawców [Hanke 2008, s. 93]. Podkreślić należy, że w wyborze kursów nadal 
pokutuje stereotypowe postrzeganie ról kobiecych i męskich - o ile mężczyźni szkolą się 
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w zakresie hodowli zwierząt, uprawy drzew i krzewów ozdobnych czy maszyn rolniczych, 
kobiety wybierają kursy rękodzieła, księgowości, przetwórstwa żywności i agroturysty-
ki. Charakterystyczne jest także to, że przed założeniem firmy kobiety raczej preferują 
uczestnictwo w szkoleniach, w których uczestniczkami są wyłącznie kobiety. Jednak już 
po założeniu firmy chcą mieć dostęp do wsparcia odpowiedniego dla typu i wielkości 
przedsiębiorstwa, jakie stworzyły, i dla sektora, w którym działają. 

W Unii Europejskiej wspieranie przedsiębiorczości kobiet, także na obszarach wiej-
skich, jest jednym z ważniejszych priorytetów. Jedną z głównych inicjatyw Komisji 
Europejskiej jest wspieranie sieci kontaktów i współpracy między działającymi i po-
tencjalnymi przedsiębiorczyniami oraz agencjami rządowymi i innymi organizacjami 
wsparcia, odgrywającymi rolę w zachęcaniu kobiet do przedsiębiorczości. Europejska 
Sieć Promocji Przedsiębiorczości Kobiet (WES), składająca się z przedstawicieli naro-
dowych ministerstw odpowiedzialnych za promocję przedsiębiorczości wśród kobiet, 
umożliwia wymianę dobrych praktyk. Celem WES jest promowanie przedsiębiorczości 
kobiet i budowanie klimatu sprzyjającego wzrostowi liczby firm zakładanych i prowa-
dzonych przez kobiety. W celu zachęcania do wymiany informacji Komisja stworzyła 
również portal internetowy, 

Programy Unii Europejskiej służące wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich okazały 
się szczególnie korzystne dla kobiet. Inicjatywa LEADER pomogła wielu kobietom roz-
począć działalność pozarolniczą w turystyce, rzemiośle, przetwórstwie, a z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego współfinanso-
wane były m.in. szkolenia. W latach 2000-2006 inicjatywy Interreg, EQUAL i LE ADER+ 
przyczyniły się do tworzenia nowych miejsc pracy, promowania równych szans na tere-
nach wiejskich i zmniejszania różnic w dochodach między wsią i miastem. 

Podkreślić należy, że we wszystkich politykach i działaniach Unii Europejskiej zasto-
sowanie ma zasada gender mainstreaming - obligatoryjnego uwzględniania problematyki 
płci we wszystkich politycznych i administracyjnych planach, programach i projektach. 
Problematyka płci uwzględniana musi być w procesie projektowania, implementacji 
i ewaluacji wszystkich polityk [Rubery 2002, s. 502]. Od czasu wejścia w życie traktatu 
amsterdamskiego gender mainstreaming jest jednym z głównych celów polityki unijnej, 
podobnie jak równość płci. Problematyka płci musi być również systematycznie inte-
growana w programy rozwoju obszarów wiejskich. Powszechnie uważa się, że polityka 
wiejska jest neutralna jeśli chodzi o płeć - zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą od-
nieść podobne korzyści z jej efektów. Jednak kobiety i mężczyźni na wsi w różny sposób 
uczestniczą w życiu zawodowym, w pracach opiekuńczych i w pracy w gospodarstwie 
domowym, różne są ich dochody i kwalifikacje. Zatem programy polityki rozwoju ob-
szarów wiejskich mogą mieć na nich różny wpływ i oddziaływać z różną wydajnością. 
Zadaniem państw członkowskich jest zapewnienie, że wszystkie programy przyczyniają 
się do większej równości, szczególnie w zatrudnieniu, przedsiębiorczości, edukacji 
i szkoleniach oraz łączeniu życia zawodowego i prywatnego. 
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Podsumowanie 

Rozwój przedsiębiorczości stanowi jeden z kluczowych elementów zrównoważone-
go, wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Szczególną rolę odgrywa przedsiębiorczość kobiet, 
bowiem są one często liderkami zmian w środowisku wiejskim. Spadek liczby narodzin 
i rosnący odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym powodują konieczność mobilizacji 
wszystkich zasobów społeczeństwa, a zatem włączenie kobiet w płatne zatrudnienie, 
a przez to w ekonomiczną produktywność. 

Pozarolniczą działalność na obszarach wiejskich tworzy nowe usługi i przyczynia 
się do lokalnego rozwoju, przez co poprawia jakość życia na wsi i zachowuje żywotność 
wiejskich społeczności. Rewitalizacja kulturalnej tradycji wsi, zachowanie środowiska 
naturalnego, rozwój usług wypoczynkowych i rozrywkowych oraz dostępność punktów 
handlowych i usługowych mogą nie tylko zatrzymać na wsi młodych ludzi, ale wręcz 
przyciągnąć z miast przede wszystkim młode rodziny z małymi dziećmi. 

Szczególnego znaczenia nabiera wsparcie przedsiębiorczości kobiet wiejskich. Firmy 
prowadzone przez kobiety są zazwyczaj mniejsze i osiągają mniejsze obroty, są zarządza-
ne w mniej formalny sposób i wolniej się rozwijają, dlatego też często nie są traktowane 
z należytą uwagą przez doradców bankowych i urzędników, co skutkuje większymi 
trudnościami w dostępie do kapitału. Wiejskie przedsiębiorczynie dodatkowo muszą 
łączyć wiele ról (opiekę nad dziećmi i osobami starszymi, prowadzenie gospodarstwa 
domowego, pracę w gospodarstwie rolnym), co sprawia, że chronicznie brakuje im cza-
su. Jednocześnie jednak przedsiębiorczość kobiet wiejskich - ich działalność usługowa, 
przetwórcza, agroturystyczna, rzemieślnicza - jest kluczowym czynnikiem zachowania 
żywotności obszarów wiejskich. Musi się ona jednak opierać na wiedzy i znajomości 
rynku, a nie na intuicji. Konieczne jest zatem zapewnienie wiejskim przedsiębiorczyniom 
odpowiedniego wsparcia, obejmującego m.in. szkolenia, dostęp do informacji, tworzenie 
sieci wsparcia oraz ułatwienia w dostępie do kapitału. 

Przypisy 

1 Rozporządzeniem Rady (WE) nrl 290/2005 z 21 czerwca 2005 powołane zostały dwa odrębne 
fundusze rolnicze: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji finansujący instrumenty rynkowe i działania 
na rzecz rolnictwa oraz Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich finansujący programy 
rozwoju wsi. 

2 Zgodnie z rekomendacją Komisji 2003/361/EC z 6 maja 2003 od 1 stycznia 2005 jako mikroprzedsię-
biorstwa definiowane są firmy zatrudniające mniej niż 10 osób, których obrót roczny i/lub suma bilansowa 
nie przekraczają 2 min euro. 
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The European Union Policy for the Development in Rural Areas 
including the Women's Entrepreneurship 

Summary 

The policy of Development in Rural Areas is one of the priorities of the European 
Communities. The support to the large-scale, and intensive agriculture has significantly 
burdened the EU budget and added to production surpluses, but has not liquidated the 
income differences between countryside and town population. This is why at present the 
diversification of rural areas and their sustainable development are promoted. The EU 
policy for rural areas aims at making the countryside not only a place where the food is 
produced, but in particular a place to live and work. 

Promoting of economic diversification in rural areas and improvement in quality of 
living in the countryside is one of the key topics of the new European Union policy for 
rural areas. Within the policy framework in the period between 2007-2013 activities will 
be undertaken to promote entrepreneurial attitudes and setting up of the micro service 
enterprises, the improvement in quality of living in rural areas (services for countryside 
businesses and population; protection of the heritage of rural areas), as well as trainings 
connected with preparation and implementation of local development strategies. 

The support to women's entrepreneurship in rural areas has a significant place within 
this policy. Companies run by women are usually smaller and generate lower turnover, 
are managed in less formal way, and grow at a lower pace. This is why they are often not 
treated with due attention by bank advisors and officials with the effect of more difficult 
access to capital. The women's entrepreneurship in rural areas - their activities in servi-
ces, processing, agrotourism, and craftsmanship is a key factor to preserving rural areas. 
It should be however based on knowledge and market understanding, but not solely on 
intuition. Therefore, it is necessary to equip businesswomen in the countryside with the 
adequate support that includes among others training, access to information, setting up 
of cooperation networks, and facilitations in capital access. 


