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Wprowadzenie

Poziom wytwórczości ludzkiej zależy od rozmiarów i jakości posiadanych 

czynników produkcji, do których jako klasyczne zaliczono pracę, kapitał i ziemię. 

Następnie dołączono czwarty element, określany mianem organizacji i zarządza-

nia. Obecnie za niewspółmiernie ważniejsze od klasycznych czynników wzrostu 

uznaje się badania naukowe, postęp techniczny i organizacyjny. Obecny rozwój 

gospodarczy w coraz większym stopniu zależy od wytworzenia, przyswojenia, 

rozprzestrzenienia oraz efektywnego wykorzystania wiedzy. Stała się ona więc 

najważniejszym zasobem produkcyjnym, czynnikiem światowej konkurencji oraz 

motorem wzrostu zamożności krajów i dobrobytu społecznego. Gospodarka oparta 

na wiedzy (GOW) stała się ważnym mechanizmem pozwalającym na skuteczne 

konkurowanie w świecie narastającej globalizacji. Czynniki determinujące rozwój 

GOW decydują o rozwoju regionów i wpływają na ich przewagę konkurencyjną, 

a nierówny dostęp do wiedzy i brak możliwości jej przetwarzania są najważniej-

szą przyczyną współczesnego różnicowania rozwoju regionalnego. Gospodarka 

oparta na wiedzy, dając ogromne szanse społeczeństwu jako całości, niesie ze 

sobą ryzyko dla jednostek, które nie dostosują się do tego trendu. Zmniejszanie 

dystansu, szczególnie w środowiskach wiejskich, wymaga konkretnych działań 

edukacyjnych, organizacyjnych i inwestycyjnych1.

1  M. Słodowa-Helpa, Gospodarka Oparta na Wiedzy i społeczeństwo informacyjne w świetle 
Strategii Lizbońskiej oraz założeń NPR 2007-2013, w: Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie 
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Celem opracowania jest analiza uwarunkowań rozwoju wiedzy i kapitału 

ludzkiego w środowisku wiejskim jako czynników determinujących procesy prze-

kształceń wsi i rolnictwa.

1. Wiedza a rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich

Rolnictwo, a także tereny wiejskie, to obszar, dla którego wiedza nabiera bar-

dzo dużego znaczenia. Sytuacja taka wynika zarówno ze względów społecznych, 

jak i gospodarczych2.

Przemiany, jakie dokonują się na polskiej wsi, uzależnione są od mieszkańców, 

ich aktywności, wykształcenia i zaangażowania w sprawy lokalne. Z punktu 

widzenia udziału mieszkańców w procesie przekształceń wsi i rolnictwa można 

przyjąć jako defi nicję kapitału ludzkiego wartość niematerialną, na którą składa 

się zasób wiedzy ogólnej, kompetencji zawodowych oraz postaw innowacyjnych, 

które przejawiają się wysoką aktywnością zawodową i społeczną w środowisku 

wiejskim3. Stan kapitału ludzkiego na wsi nie jest zadowalający. Poziom wy-

kształcenia ludności wiejskiej jest znacznie niższy aniżeli miejskiej. Także poziom 

infrastruktury edukacyjnej na wsi jest znacznie niższy od tej dostępnej młodzie-

ży miejskiej. Słabiej wyposażone szkoły, z opóźnieniem wprowadzane nowości 

w zakresie treści i form nauczania, grona nauczycielskie z mniejszymi kontaktami 

zewnętrznymi i rzadkim dokształcaniem się – to codzienność terenów wiejskich. 

Związek kapitału ludzkiego z edukacją sprawia, że system edukacji i wszystkie 

działania nakierowane na podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifi kacji nie pozostają 

bez znaczenia dla rozwoju obszarów wiejskich. Przeobrażenia polskiej wsi nie są 

możliwe bez przygotowania potencjału ludzkiego.

Współczesne rolnictwo wymaga coraz częściej wiedzy naukowej. Szczególnie 

rolnictwo intensywne i precyzyjne jest bardzo „wiedzochłonne”. Wszystkie nowe 

w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Prace Naukowe nr 35, Wydawnic-
two Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2005, s. 35.

2  B. Klepacki, Gospodarka Oparta na Wiedzy jako szansa rozwojowa rolnictwa i obszarów wiej-
skich, w: Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Eu-
ropejskiej, Prace Naukowe nr 35, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
Warszawa 2005, s. 62.

3  A. Nowak, Kapitał ludzki w kontekście rozwoju obszarów wiejskich, w: Zarządzanie rozwo-
jem lokalnym i regionalnym w aspekcie integracji europejskiej, Wydawnictwo TNOiK, Lublin 
2005, s. 92.
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tendencje w rolnictwie wiążą się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wiedzę 

i umiejętnością jej wykorzystania. Wymogom nowoczesnego gospodarowania nie 

jest w stanie podołać rolnik o wiedzy ograniczonej. W wielu polskich tradycyjnych 

gospodarstwach rolniczych stwierdzono istnienie zjawiska określanego jako luka 

wiedzy4. Rolnik działający w szybko zmieniającym się otoczeniu, z dostępem do 

różnorodnych środków produkcji musi szybko i sprawnie podejmować decyzje 

dotyczące nie tylko ich stosowania, ale i czasu wprowadzenia. Istnieje bowiem 

zjawisko zwane „młynem technologicznym”, które prowadzi do wyrzucania z ryn-

ku producentów wdrażających postęp technologiczny z opóźnieniem. Efektem 

jest marginalizacja, prowadząca do likwidacji przedsiębiorstwa. Także błędy 

popełniane w stosowanych technologiach produkcji, a wynikające albo z braku 

środków fi nansowych, albo z niewiedzy, ograniczają poziom plonów, zwiększając 

koszty produkcji i pogarszając pozycję konkurencyjną rolników.

Producenci rolni, chcąc rozwijać przedsiębiorstwa – w warunkach dużej kon-

kurencji krajowej, jak i zewnętrznej, szczególnie z krajów rozwiniętych – muszą 

wytwarzać produkty tanie i wysokiej jakości. Tylko producent z wiedzą porów-

nywalną do konkurentów może takie produkty wytworzyć. Co więcej, umiejęt-

ność produkcji doskonałych wyrobów nie jest gwarancją sukcesu. Aby znaleźć 

nabywcę, rolnik musi dysponować umiejętnością rozpoznania rynku, związania 

się z odbiorcą, tworzenia marek, a także poszukiwania nisz rynkowych5.

Przedstawione niektóre tylko problemy wsi i rolnictwa wskazują na koniecz-

ność zajmowania się zagadnieniami krzewienia wiedzy na terenach wiejskich. 

Wieś to nadal 38,2% ludności Polski, ale jest to jednocześnie słabiej wykorzy-

stana część polskiego potencjału, np. rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo zatrud-

nia 26,8% pracujących, wytwarza zaś 3,1% wartości dodanej. Oznacza to, że 

wydajność osoby zatrudnionej w rolnictwie jest 8-krotnie niższa od przeciętnej 

w kraju. Można więc jednoznacznie stwierdzić, że polska wieś dysponuje znacz-

nymi rezerwami produkcyjnymi w zakresie czynnika ludzkiego, a ich lepsze 

wykorzystanie może stanowić dla Polski szansę szybszego rozwoju społecznego 

i gospodarczego6.

4  R. Banach, Pokonać lukę wiedzy, „Master of Business Administration”, 4 (69), 2004.
5  B. Klepacki, Gospodarka Oparta na Wiedzy..., op. cit., s. 63.
6  Ibidem.
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2. Jakość kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich

Ocena potencjału demografi cznego obszarów wiejskich została przeprowadzo-
na przez D. Kołodziejczyk7. W badaniach została wykorzystana metoda Z. Hel-
lwiga uwzględniająca w ocenie kapitału ludzkiego zarówno aspekt ilościowy, jak 
i jakościowy. W ocenie jakościowej uwzględniono takie cechy, jak: aktywność 
wiekowa społeczności lokalnej, jej mobilność przestrzenna, intensywność zmian 
zatrudnienia, aktywność gospodarcza, aktywność w zakresie pogłębiania wiedzy, 
aktywność władz lokalnych, kondycja fi zyczna lokalnej społeczności. Badania 
te pokazały, że sytuacja kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich jest bardzo 
zróżnicowana. W toku prac tereny wiejskie zostały podzielone m.in. na cofające 
się w rozwoju i opóźnione w rozwoju. 230 gmin zaliczono do obszarów cofających 
się gospodarczo. W 2,3% tych gmin ocena jakościowa czynnika ludzkiego była 
niższa od średniej dla badanego obszaru. Najmniej korzystna sytuacja została 
stwierdzona w województwie lubuskim (8,8% gmin cofających się w rozwoju 
miało wskaźnik poniżej średniej dla badanych obszarów), województwie opol-
skim (7,4%) i województwie świętokrzyskim (5,2%). Do obszarów opóźnionych 
w rozwoju zaliczono 985 gmin. 35,9% tych gmin miało wskaźnik jakościowej 
oceny kapitału ludzkiego niższy od średniej badanej. Najbardziej niekorzystna 
sytuacja wystąpiła w województwie lubelskim (77,9% ogólnej liczby gmin opóź-
nionych gospodarczo miało wskaźnik poniżej średniej dla badanych obszarów), 
województwie podlaskim (59,6%), województwie łódzkim (41,7%) i województwie 
świętokrzyskim (41,7%)8.

Jakość kapitału ludzkiego pozostaje w bezpośrednim związku z edukacją. Har-
monijny rozwój obszarów wiejskich a także sukces ekonomiczny wielu rodzin, wsi 
i gmin jest uzależniony od kwalifi kacji ludzi. Wykształcenie stało się najważniej-
szym czynnikiem rozwoju społecznego i ekonomicznego tych terenów. Nowoczesne 
rolnictwo, przemysł, handel i usługi nie będą działać efektywnie na wsi bez kadr 

o wysokich kwalifi kacjach zawodowych9. Poziom wykształcenia rolników w ciągu 

7  D. Kołodziejczyk, Społeczne aspekty gospodarowania na obszarach problemowych, w: Regional-
ne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, tom 1, Wydawnic-
two Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 72-78.

8  M. Lechwar, Kapitał ludzki a problem nierówności na obszarach wiejskich, w: Zarządzanie wie-
dzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Prace Naukowe nr 
35, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2005, s. 94.

9  M. Kłodziński, M. Rzeczkowska, Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w krajach Unii Euro-
pejskiej – wskazówki dla Polski, w: Rozwój przedsiębiorczości w warunkach integracji z Unią 
Europejską, IRWiR PAN, Warszawa 2000, s. 80.
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ostatnich kilkunastu lat nieznacznie się poprawił, ale nadal jest niski, szczególnie 
w porównaniu do poziomu wykształcenia ludności miejskiej (tab. 1).

Tabela 1. Poziom wykształcenia ludności w wieku 15 lat i powyżej na wsi i w mieście 
w latach 1988 i 2004 (w %)

Wyszczególnienie
Wykształcenie

wyższe średnie 
i policealne

zasadnicze 
zawodowe podstawowe niepełne 

podstawowe

1988
miasto 9,4 31,8 23,2 32,3 2,9

wieś 1,8 13,1 24,2 49,2 11,2

2004
miasto 17,5 38,0 21,3 16,8 2,0

wieś 5,4 24,5 29,4 31,9 3,0

Źródło: Polska 1918-1988, GUS, Warszawa 1989; Rocznik Statystyczny 
Rzeczypospolitej Polskiej 2006, GUS, Warszawa 2006, s. 199.

W roku 2004 udział osób z wykształceniem podstawowym na terenach wiej-
skich był o 90% wyższy niż w mieście, natomiast odsetek osób z wykształceniem 
niepełnym podstawowym – 1,5 raza wyższy. Wśród ludności wiejskiej największą 
grupę stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym, a udział ludności z wy-
kształceniem wyższym był na wsi ponad trzykrotnie niższy niż w mieście. Należy 
jednak podkreślić, że w badanym okresie poziom wykształcenia – zarówno na 
wsi, jak i w mieście – znacznie się poprawił. Odsetek osób z wyższym wykształ-
ceniem na terenach wiejskich wzrósł trzykrotnie, zwiększył się również udział 
osób z wykształceniem średnim i policealnym oraz w mniejszym stopniu – zasad-
niczym zawodowym. Liczba osób z wykształceniem podstawowym zmniejszyła 
się o 17,3%, natomiast z wykształceniem niższym o 8%. Dane te świadczą o tym, 
że ludność wiejska uzupełnia swoje wykształcenie.

Poprawa poziomu wykształcenia wynika m.in. z upowszechniania się wśród 
młodzieży kształcenia na poziomie średnim i wyższym. W ostatnich latach na-
stąpił również dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego. Filie szkół wyższych 
są często lokowane w mniejszych miejscowościach, stając się tym samym bardziej 
dostępne dla młodzieży wiejskiej. Osoby młodsze są więc coraz lepiej wykształco-
ne, natomiast starsze roczniki, o relatywnie najniższym poziomie wykształcenia, 
odchodzą na emeryturę10.

10  E. Mossakowska, Zmiany poziomu wykształcenia ludności wiejskiej w Polsce, w: Wpływ inte-
gracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, Wydawnictwo 
Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2004, s. 128.
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Kapitał ludzki jako efekt edukacji nie pozostaje bez wpływu na jakość życia 

człowieka, jego miejsce w strukturze społecznej, ale ma także swoje odniesienie 

do sprawności ekonomicznej państwa. Jakość kapitału ludzkiego różnicuje także 

obecność w życiu człowieka stereotypów, uprzedzeń, co jest szczególnie ważne 

w gospodarce, w której innowacyjność i konkurencyjność stają się podstawowymi 

cechami11.

Podsumowanie

Rolnictwo i tereny wiejskie to obszar, dla którego znaczenie wiedzy jest 1. 

dominujące ze względów zarówno społecznych, jak i gospodarczych. Po-

ziom wykształcenia jest bowiem ważnym czynnikiem stymulującym wiele 

procesów społeczno-gospodarczych.

Poziom wykształcenia w rolnictwie i na wsi podnosi się. Wpływa to na 2. 

zmniejszenie różnic edukacyjnych między miastem i wsią. Jednak procesy 

te zachodzą zbyt wolno z punktu widzenia nowych zadań stojących przed 

rolnikami.

Porównując poziom wykształcenia populacji ludności miejskiej z po-3. 

ziomem wykształcenia ludności wiejskiej, analiza wypada na niekorzyść 

mieszkańców wsi. Oznacza to niższy poziom jakościowy zasobów kapitału 

ludzkiego w środowisku wiejskim.

Niskie kwalifi kacje ludności wiejskiej są słabą stroną polskiego rolnictwa. 4. 

Rozwój kapitału ludzkiego na wsi jest uwarunkowany tworzeniem odpo-

wiedniej polityki edukacyjnej.

11  W. Kojsa, E. Piotrowski, Edukacja jutra, VIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Często-
chowa 2002, s. 133.
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KNOWLEDGE AS A FACTOR OF AGRICULTURE 

AND RURAL AREAS DEVELOPMENT

Summary

Th e article says about meaning of knowledge as a factor of economic growth 
of polish agriculture and rural areas. Th e human capital of rural areas and 
presented knowledge and information level by its is rather poor. Weak use of 
knowledge causes insignifi cant absorption of innovations by polish farmers 
what can be one of the factors which delay and hinder competition on the 
global market.

Translated by Wiesława Cieślewicz


