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Wprowadzenie

Praca jest najważniejszym czynnikiem produkcji, który decyduje o konkuren-

cyjności gospodarek i regionów. Jest to działalność człowieka celowo wykonywa-

na z użyciem sił fi zycznych lub zdolności intelektualnych służąca zaspokajaniu 

potrzeb własnych lub innych osób. Stanowi ona zasób gospodarczy udostępnio-

ny pracodawcom, nietransferowalny, w odróżnieniu od kapitału czy ziemi, ale 

decydujący o efektywności wszystkich innych czynników produkcji1. W teorii 

ekonomii łączy się z trzeba rodzajami kapitału. Kapitałem ludzkim, kapitałem 

intelektualnym oraz kapitałem społecznym. Kapitał ludzki to suma umiejętności, 

wiedzy i doświadczenia osób realizujących zadania gospodarcze zlokalizowany 

w poszczególnych pracownikach lub kadrze zarządzającej (przedsiębiorcach).

Kapitał intelektualny to zasoby fundamentalnej wiedzy i uprawnień zgroma-

dzone w przedsiębiorstwie dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i rozwoju2. 

Kapitał społeczny zaś to instytucje społeczne, relacje, sieci i normy kształtujące 

ilość i jakość społecznej interakcji w społeczeństwie. Ucieleśniony jest w strukturze 

społecznej i uruchamiany bywa dla realizacji różnych celów ekonomicznych3.

1  M. Burda, Ch. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 1995.
2  Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, AE, Wrocław 2003.
3  K. Kostro, Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, „Gospodarka Narodowa” nr 7-8, SGH, 

Warszawa 2005.
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O ile kapitał intelektualny jest ściśle związany z fi rmą i ma wymiar mikro-

ekonomiczny, to kapitał ludzki i społeczny wpływają bezpośrednio na aktywność 

mezo – i makroekonomiczną i warunkują rozwój także polskich obszarów wiej-

skich. Interesującym zadaniem badawczym jest diagnoza stanu tych kapitałów 

i próba sformułowania wniosków aplikacyjnych dla polityki gospodarczej w celu 

zwiększenia zasobów kapitałowych w tym obszarze.

1. Kapitał ludzki i jego ewolucja

Zasoby ludzkie decydujące o wykorzystaniu specyfi cznego środka produkcji 

rolniczej, jakim jest ziemia, charakteryzują się dużą zmiennością przestrzenną 

i czasową oraz wrażliwością psychospołeczną4. Polskie obszary wiejskie pogłębiają 

to zróżnicowanie ze względu na rozdrobnienie działalności produkcyjnej i brak 

koncentracji kapitałowej w większości terenów użytkowych rolniczo. Cechą domi-

nującą w okresie transformacji jest zmniejszenie zaangażowania kapitału ludzkiego 

w pracę w gospodarstwach rolnych i stopniowa poprawa jego jakości.

Aktualnie na polskich obszarach wiejskich zamieszkuje ok. 14,7 mln osób 

(GUS, 2006), co stanowi 38,3% ogółu ludności (tabela 1). Mimo prognozowane-

go spadku liczby ludności w Polsce ogółem na obszarach wiejskich zaznacza się 

niewielki trend wzrostowy i do roku 2015 tereny niezurbanizowane zamieszkiwać 

będzie 14,93 mln osób5.

Tabela 1. Mieszkańcy wsi w Polsce

Liczba mieszkańców w Polsce ogółem 38 632,00 100%

Liczba mieszkańców wsi ogółem 14 619,70 38,3%

Liczba mieszkańców gospodarstw domowych 
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego na wsi > 1 ha

8 504,90 22,0%

Liczba mieszkańców gospodarstw domowych do 1 ha 
użytków rolnych związanych z rolnictwem

3 881,26 10,1%

Pozostali mieszkańcy wsi 2 233,54 5,8%

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Powszechny Spis Rolny 2002; 
Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005, GUS, Warszawa 2006; obliczenia własne.

4  P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, AE, Kraków 1998.
5  Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
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Średnia wieku mieszkańca wsi wynosi 35 lat, co oznacza, iż polska wieś jest 

zamieszkiwana głównie przez ludzi młodych.

Relacja liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym do ludności w wieku produk-

cyjnym wynosi około 67 (w mieście 52), ale prognozy przewidują wzrost odsetka 

osób w wieku produkcyjnym do 63,7% w roku 2015, co przy odwrotnej tendencji 

terenów miejskich wyrówna strukturę obu części społeczeństwa polskiego.

W latach 2002-2005 zmniejszył się udział osób w wieku przedprodukcyjnym 

z 27,6% do 23,8%, głównie wskutek trwającego procesu spadku urodzeń, i ta 

tendencja będzie się utrzymywała. Natomiast w tym samym okresie nie zmienił 

się odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym i wynosi 15,5%, ale w kolejnych 

latach liczba mężczyzn w wieku 65 lat i więcej oraz kobiet w wieku 60 lat i więcej 

będzie wzrastać i w roku 2015 wyniesie 19,1% (dla miast 21,6%)6.

Przewiduje się, że w latach 2007-2013 liczba osób, które ukończą 18 rok życia 

i potencjalnie staną się aktywni zawodowo, na obszarach wiejskich wyniesie 1598 

tys. z ogólnej liczby 3531 tys. osób w całym kraju.

Poziom wykształcenia ludności wiejskiej jest wciąż niższy niż mieszkańców 

miast, choć systematycznie wskaźniki struktury wykształcenia ludności wiejskiej 

poprawiają się (tabela 2).

Tabela 2. Struktura ludności (w wieku 13 lat i więcej) wg wykształcenia w % (2004 r.)

Wyszczególnienie Wyższe
Policealne 
i średnie

Zasadnicze 
zawodowe

Gimnazjalne
Podstawowe 

i niepełne podstawowe

Miasto 17,5 38,0 21,3 4,4 18,8

Wieś 5,4 24,5 29,4 5,8 34,9

Źródło: Raport z wyników NSP 2002; Rocznik demografi czny 2005, GUS.

Rynek pracy jest zróżnicowany regionalnie. W Polsce północnej i zachodniej 

z uwagi na specyfi kę strukturalną rolnictwa niski jest udział zatrudnionych w tym 

sektorze, zaś w Polsce południowej i wschodniej znaczna część zasobów ludzkich 

zaangażowana jest w działalności rolniczej.

Analiza aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej wskazuje na wyższy po-

ziom wskaźnika aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia na wsi, co wynika 

z zaliczenia osób żyjących w gospodarstwach rolnych do aktywnych i zatrudnio-

nych nawet w sytuacji ich pracy w niewielkim wymiarze czasowym (tabela 3).

6  Raport z wyników NSP 2002; Rocznik demografi czny 2005, GUS.
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Tabela 3. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 i więcej 
w latach 1995-2005* (w %)

Wyszczególnienie 1995 2000 2003 2004 2005

Współczynnik aktywności zawodowej

Ogółem 58,4 56,6 54,7 54,7 54,9

w tym miasto 57,2 56,1 54,1 54,0 54,2

wieś 60,5 57,4 55,8 56,0 56,0

Wskaźnik zatrudnienia

Ogółem 50,7 47,5 44,0 44,3 45,2

w tym miasto 49,3 46,3 42,9 43,3 44,1

wieś 53,1 49,0 45,9 46,1 47,0

Stopa bezrobocia

Ogółem 13,1 16,1 19,6 19,0 17,7

w tym miasto 13,7 17,0 20,8 19,8 18,7

wieś 12,2 14,6 17,8 17,6 16,1

* Dane w 1995 r. za listopad, w 2000 r., 2003 r., 2004 r., 2005 r. – przeciętne w roku.

Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał 2005 r., GUS.

Według analiz statystycznych nieco ponad połowa ludności wiejskiej utrzy-

muje się z pracy, z czego ok. 35% z pracy poza rolnictwem. Wśród ludności 

wiejskiej posiadającej własne źródło dochodu 80% ma tylko jedno źródło, zaś 

20% dwa źródła dochodu. Poza pracą drugim istotnym źródłem utrzymania 

są świadczenia emerytalno-rentowe (ok. 39%), a 8% ludności otrzymuje inne 

świadczenia socjalne7.

W roku 2005 liczba pracujących w gospodarstwach rolnych wynosiła 5111,5 

tys. osób. Ze względu na ograniczony czas pracy wielu członków gospodarstw 

domowych z użytkownikami gospodarstw rolnych liczba zatrudnionych 

w przeliczeniu na osoby pełnozatrudnione była mniejsza i wynosiła 2291,9 

tys. osób. Restrukturyzacja rolnictwa i procesy migracyjne spowodują dalsze 

zmniejszenie tych liczb i do roku 2015 liczba pełnozatrudnionych w rolnictwie 

7  Krajowy Plan Strategiczny..., op. cit.
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wyniesie ok. 1490 tys., co oznacza spadek odsetka pracujących w tym sektorze 

z 17,4% do 11% ogółu zatrudnionych8.

Uwzględniając te dane i fakt, iż właściciele i posiadacze gospodarstw rolnych 

o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych nie mogą reje-

strować się jako bezrobotni – znaczna jest liczba bezrobotnych nierejestrowanych, 

stanowiących bezrobocie ukryte polskich terenów wiejskich. To z jednej strony 

stanowi poważny problem społeczny i ekonomiczny, ale z drugiej strony pozwala 

uruchamiać inne pozarolnicze formy działalności gospodarczej na obszarach 

wiejskich. Tym bardziej że dochody gospodarstw domowych prowadzących dzia-

łalność rolniczą są przeciętnie o 20% niższe niż dochody osób utrzymujących się 

z pracy najemnej.

Kluczem do rozwoju kapitału ludzkiego polskich obszarów wiejskich jest 

jego doskonalenie poprzez podnoszenie wykształcenia i ciągłe zdobywanie wie-

dzy i umiejętności, które pozwolą na wzrost przedsiębiorczości. Indywidualna 

aktywność gospodarstw domowych jest bowiem czynnikiem wzrostu dochodu, 

wydatków konsumpcyjnych i produkcji potencjalnej zarówno w skali regionalnej, 

jak i makroekonomicznej. Ważnym uzupełnieniem wysokiej jakości kapitału 

ludzkiego jest kapitał społeczny.

2. Rola kapitału społecznego

Kapitał społeczny, jako zasób kulturowy wynikający ze wzajemnych relacji 

osób i grup społecznych, obejmuje nie tylko normy i wartości, ale także wszelkie 

działania o charakterze wspólnotowym. Choć pozornie odnosi się do aspektów 

socjologicznych, pełni on istotną rolę w postępie ekonomicznym na wszystkich 

szczeblach aktywności gospodarczej. W ujęciu mikroekonomicznym obniża 

koszy transakcyjne, tworząc klimat zaufania między uczestnikami rynku. 

W skali mezoekonomicznej ułatwia rozwój przedsiębiorczości, partnerstwa 

sektorowego i wspólnych (lokalnych) działań inwestycyjnych. W skali makro-

ekonomicznej ułatwia transfery towarów, usług, pracy i pieniądza, zwiększa 

adaptacyjność gospodarek i umożliwia korzystanie z procesów globalizacyj-

nych. Bardzo ważna jest rola kapitału społecznego w lokalnych społecznościach 

wiejskich, gdzie przeciwdziała on wykluczeniu i dyskryminacji, uzupełnia 

8  J. Frenkel, Pracujący w gospodarstwach rolnych – według spisów rolnych w latach 2002 i 2005, 
IRWiR PAN, Studia i Monografi e, nr 1/2007.
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i zastępuje działalność instytucji państwowych, a także buduje i ochrania 

lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe i psychospołeczne9.

Kapitał społeczny obok materialnego i ludzkiego jest także warunkiem ko-

niecznym do zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Aby tak się 

stało, muszą być zrealizowane dwa warunki prawidłowego funkcjonowania spo-

łeczeństwa obywatelskiego stanowiącego przyjazne otoczenie wzrostu kapitału 

społecznego. Pierwszy to wzajemne zaufanie ludzi w społeczeństwie, a drugi to 

znaczny udział wolontariatu w populacji osób aktywnych zawodowo. Wolontariat, 

czyli nieodpłatna działalność na rzecz wspólnoty, jest podstawą rozwoju orga-

nizacji pozarządowych, które stanowią przestrzeń budowania i podtrzymywania 

kapitału społecznego.

Niestety Polska nie spełnia żadnego z tych kryteriów społeczeństwa obywa-

telskiego. Pod względem ogólnego zaufania zajmujemy ostatnie miejsce wśród 

krajów objętych badaniem European Social Survey (ESS) w 2004 r. (rys. 1).

Rys. 1. Odsetek osób w wieku 18 i więcej lat ufających innym ludziom

Źródło: Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków: 
raport, red. J Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007.

W analizie polskiej diagnozy społecznej z opinią, że „większości ludzi można 

ufać” zgadzało się 11,5% respondentów w roku 2007, podczas gdy w Danii i Nor-

wegii ten odsetek wyniósł odpowiednio 64,3% i 62,3% w roku 2004.

9  Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków: raport, red. J Czapiński, T. Panek, 
Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007.
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Podobnie wygląda w Polsce drugi wskaźnik rozwoju kapitału społecznego, 

czyli przynależność do organizacji pozarządowych. W roku 2007 według diagnozy 

społecznej przeciętny Polak należał do 0,2 organizacji trzeciego sektora, podczas 

gdy Szwed do 2,6, a Duńczyk 2,5 instytucji wolontariatu (rys. 2).

Rys. 2. Przeciętna liczba organizacji, do których należą respondenci 
w wieku 18 i więcej lat

Źródło: Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków: 
raport, red. J Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007.

Według analiz korelacji kapitału społecznego z innymi wymiarami jakości 

życia istnieje silny związek wskaźników jakości kapitału społecznego z dobro-

bytem materialnym, poziomem cywilizacyjnym i ogólnym wskaźnikiem jakości 

życia.

Jednocześnie należy ocenić dynamikę zmian jakości kapitału społecznego 

w okresie transformacji. Początek przemian systemowych w Polsce po roku 1990 

zaowocował lekkim wzrostem poziomu zaufania wzajemnego. Wskaźnik ten 

osiągnął swoje maksimum w roku 2002, a następnie znów podlega wahaniom na 

niższym poziomie (rys. 3).

Oznacza to, że trwale brakuje bodźców do rozwoju kapitału społecznego 

w transformującej się gospodarce polskiej, szczególnie na polskich obszarach wiej-

skich, gdzie ani formy grupowego działania gospodarczego nie znajdują uznania, 

ani władza nie uzyskuje wsparcia społeczeństwa.
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Rys. 3. Odsetek osób ufających innym ludziom w Polsce w latach 1992-2007 
i średni poziom zaufania w UE w 2004 r.

Źródło: Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków: 
raport, red. J Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007.

Podsumowanie

Przedstawiona diagnoza poziomu rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału spo-

łecznego polskich obszarów wiejskich stanowi przesłankę sformułowania kilku 

konkluzji badawczych o charakterze terapeutycznym i prognostycznym.

Po pierwsze, widoczna jest wyraźna różnica między poziomem kapitału ludz-

kiego i społecznego na terenach wiejskich. Od początku transformacji wzrasta 

poziom wykształcenia mieszkańców wsi, coraz większa ich część kontynuuje 

naukę i doskonali swe umiejętności zawodowe. Wzrastają dochody wiejskich 

gospodarstw domowych i poprawia się ich jakość życia. Z drugiej strony mamy 

do czynienia z niskim poziomem zaufania, brakiem form działania grupowego 

i brakiem poczucia wspólnoty lokalnej.

Po drugie, znaczne transfery środków publicznych na polskie obszary wiejskie 

i do gospodarstw domowych przyspieszają procesy modernizacji, tworzą i dosko-

nalą infrastrukturę techniczną i społeczną i aktywizują mieszkańców wielu regio-

nów. Niski poziom kapitału społecznego z czasem jednak obniża efekty wsparcia 

fi nansowego, szczególnie w zakresie dóbr publicznych i życia wspólnotowego.

Po trzecie, konieczne jest budowanie mechanizmów społeczeństwa obywa-

telskiego na terenach wiejskich, gdyż jest to istotny czynnik zrównoważonego 
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(trwałego) ich rozwoju. W tym celu potrzebne jest tworzenie instytucjonalnych 

ram współpracy i partnerstwa w ramach polityki regionalnej.

Po czwarte, kluczowym elementem doskonalenia kapitału społecznego na 

terenach wiejskich jest rozwój sektora instytucji pozarządowych. Ich rolą jest nie 

tylko aktywizacja mieszkańców wokół wspólnotowych zadań, ale także tworzenie 

klimatu zaufania i współpracy między sektorem prywatnym a publicznym.

Polskie obszary wiejskie mimo zapóźnień cywilizacyjnych uzyskują wysoki 

wzrost gospodarczy i wykorzystują szansę integracji europejskiej. Ale aby przy-

spieszyć te procesy rozwojowe i osiągać efekty synergiczne, muszą stworzyć ka-

pitał społeczny w oparciu o swoje tradycyjne wartości kulturowe. Wykorzystując 

zewnętrzne źródła zasilania fi nansowego, powinny w toku współpracy władzy 

i społeczeństwa wypracować nowe formuły zaufania i otwartości wzajemnej, 

pozbywając się uprzedzeń i stereotypów mentalnościowych.

HUMAN CAPITAL AND SOCIAL CAPITAL OF POLISH RURAL AREAS

Summary

Th e paper discusses the problem of relations between human capital and 
social capital in the development processes of Polish rural areas. Main dif-
ferences between these two production means referring to human being are 
described and possibilities of their improvement are presented. Th en one can 
fi nd the human capital of Polish rural areas analysis in the context of eco-
nomic potential and current evolution. Th e second part presents social capital 
description with selected indexes connected with Polish rural areas situation. 
Author emphasizes the role of trust and NGO – sector activity in citizenship 
society creation. Th e conclusions comprise the thesis, that human capital is 
developing properly but social capital is still in the very beginning phase of 
accumulation and needs support from central and local authorities.

Translated by Grzegorz Spychalski


