
    Zmiana  struktury  oraz unowocześnienie wsi  i rolnictwa  to  jedno w głównych  zadań  stojących 
przed  Rządem  RP,  zwłaszcza  w perspektywie  naszego  członkostwa  w Unii  Europejskiej. 
Rozdrobnienie  gospodarstw  rolnych  (ponad  2  miliony),  dochody  w których  częstokroć  nie 
wystarczają  do  utrzymania  właściciela  i jego  rodziny,  wymusza  poszukiwanie  innych, 
dodatkowych  źródeł  dochodów  przez  rolników.  Konieczność  zwiększenia  areału  średniego 
gospodarstwa musi pociągać za sobą odpływ znaczącej liczby pracowników z rolnictwa do innych 
działów  gospodarki. Wobec  utrzymującego  się  wysokiego  wskaźnika  bezrobocia  jest  to  trudny 
problem  ekonomiczny  i społeczny.  Szansą  dla  mieszkańców wsi  jest  tworzenie  nowych miejsc 
pracy  poza  rolnictwem.  Źródłem  alternatywnych  miejsc  pracy  są  głównie  małe  i średnie 
przedsiębiorstwa, które stanowią ponad 99 procent wszystkich zarejestrowanych w kraju  firm. Z 
tej  liczby  tylko ok. 15 % przedsiębiorstw ma swą siedzibę w gminach wiejskich, a kolejne 20 % 
w gminach  miejskowiejskich.  Są  to  głównie  firmy  działające  w sektorze  handlu  i usług   
zajmujące  się  budownictwem,  naprawą  samochodów  i maszyn  rolniczych,  małe  sklepy 
w artykułami spożywczymi  i produktami użytku domowego. Jest  to więc działalność stosunkowo 
prosta, nie wymagająca dużych nakładów inwestycyjnych od właścicieli ani wysokich kwalifikacji 
od pracowników. Zbyt mała gęstość dróg oraz ich słaba jakość, niedorozwój sieci wodociągowej 
i energetycznej, problemy w zagospodarowaniem  i utylizacją odpadów, słaby stan  telefonizacji   
to  bariery,  które  zniechęcają wielu  przedsiębiorców do  zakładania  swych  siedzib  na obszarach 
wiejskich. Jeśli  już,  to  są one  tworzone na  terenach najlepiej  rozwiniętych  infrastrukturalnie,  co 
prowadzi  w efekcie  do  niekorzystnej  polaryzacji  gmin  i koncentracji  miejsc  pracy  tam,  gdzie 
sytuacja  jest  najdogodniejsza,  tereny  słabiej  zurbanizowane  pozostawiając  poza  nawiasem 
zainteresowań  przedsiębiorców.  Skala  działalności  gospodarczej  na  terenach  wiejskich  jest  na 
ogół  bardzo  mała.  Przeważają  mikroprzedsiębiorstwa  zatrudniające  do  5  osób  oraz  firmy 
rodzinne. W  1998  roku  zlikwidowano  40  tysięcy  w nich  (co  stanowi  10%  ogółu),  a na  miejsce 
rozwiązanych powstało 2 razy tyle zakładów. Świadczy to o dużej mobilności sektora MSP oraz o 
jego silnym powiązaniu w ogólną sytuacją makroekonomiczną. Ze względu na silnie odczuwane 
przez mieszkańców niedostatki w infrastrukturze  technicznej  (wodociągi, oczyszczalnie ścieków, 
gazociągi,  dostawa energii elektrycznej) przedsiębiorcy coraz chętniej  uruchamiają  na  terenach 
wiejskich  firmy  trudniące  się  tworzeniem  tej  infrastruktury.  Rzadko  natomiast  są  skłonne  do 
podejmowania działalności gospodarczej w gminach wiejskich przedsiębiorstwa, które trudnią się 
pośrednictwem finansowym czy edukacją (w tej ostatnie dziedzinie jest zarejestrowanych na wsi 
zaledwie ok.2 tys. firm).     Dotychczasowy rozwój przedsiębiorczości na wsi nie jest w stanie dać 
zatrudnienia wszystkim osobom poszukującym pracy. Wielkim problemem społecznym pozostaje 
ukryte bezrobocie, które szacuje się na 700900 tysięcy, wzrasta wciąż odsetek ludzi długotrwale 
pozostających  bez  pracy.  Według  prognoz  demograficznych  do  2010  roku  na  wsi  przybędzie 
około  500600  tysięcy  osób  aktywnych  zawodowo.      Jakość  kadr  na  terenach  wiejskich  jest 
znacznie  gorsza  niż  w dużych  ośrodkach  miejskich.  Zaledwie  14%  mieszkańców  wsi  ma 
wykształcenie  średnie,  zaś  niecałe  2%   wyższe.  Stąd wynikają  trudności  tej  grupy  społecznej 
w dostosowywaniu do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Jednocześnie jednak mieszkańcy 
wsi  mają  mniejsze  wymagania  płacowe  od  pracowników  w miastach.  Według  badań 
przeprowadzonych w grudniu 1999  r. 60% w nich deklarowało  chęć  zarabiania  ok.  1000 zł  (dla 
porównania w miastach oczekiwano pensji ponad 1,5 tys. zł). Pracownicy na wsi łatwiej godzą się 
na zmianę pracy, chętniej zostają po godzinach, skłonni są dojeżdżać codziennie do  firmy. Nie 
przejawiają  natomiast  na  ogół  chęci  do  zmiany  miejsca  zamieszkania  w poszukiwaniu  nowej 
pracy,  co  jest  zresztą  zrozumiałe  przy  stosunkowo  niskich  dochodach.  Deklarują  przy  tym 
większe zaufanie do dużych przedsiębiorstw niż małych  firm.     Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że 
sytuacja  ludności  rolniczej  jest  trudna  i wymaga  szczególnej  troski  ze  względu  na  większą  niż 
w mieście dzietność rodzin wiejskich. Znaczna część dzieci wiejskich ma ograniczony dostęp do 
przedszkoli, rzadziej korzysta w kolonii i wyjazdów wakacyjnych czy innych form opieki za strony 
państwa  i organizacji  pozarządowych.      Rząd  Jerzego  Buzka  w dużą  troską  i zrozumieniem 
podchodzi do problemów dotykających polską wieś. Przejawem tego  jest m.in. przyjęty ostatnio 
przez  Radę  Ministrów  Pakt  dla  rolnictwa.  Zakłada  od  podjęcie  wielotorowych  działań,  których 
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celem jest  trwała poprawa  rynku pracy na wsi, a co za  tym  idzie   polepszenie warunków życia 
wiejskich  rodzin.  Aby  cele  te  osiągnąć,  niezbędne  jest  współdziałanie  Rządu  w samorządami 
lokalnymi,  wsparcie  finansowe  ze  środków  pomocowych,  a po  akcesji  do  Unii  Europejskiej 
w Funduszy Strukturalnych, a także ze źródeł prywatnych. Rząd za priorytetowy kierunek uznaje 
podnoszenie  kwalifikacji  mieszkańców  wsi.  W  tym  celu  uruchomione  zostaną  stypendia  dla 
uczącej  się młodzieży wiejskiej,  a także  niskooprocentowane pożyczki  i kredyty  studenckie.  Na 
szeroką  skalę planuje  się  organizowanie  szkoleń  dla  liderów wiejskich,  kursy  dla  bezrobotnych 
absolwentów, szkolenia ustawiczne dla nauczycieli w wiejskich szkół.     Niezbędnym warunkiem 
dla  rozwoju  przedsiębiorczości  na  wsi  jest  poprawa  infrastruktury  technicznej.  Rząd  wspiera 
i będzie wspierał inwestycje w drogi, poprawę dostępu do wodociągów, kanalizacji, sieci gazowej 
i energetycznej.  Przewiduje  się  nieodpłatne  przekazywanie  gminom  i powiatom  gruntów  pod 
infrastrukturę.      Silny  nacisk  kładzie  się  na  pomoc  państwa  dla  sektora  małych  i średnich 
przedsiębiorstw. Służy temu wprowadzenie ułatwień w dostępie małych i średnich firm do kapitału 
zewnętrznego  (udzielanie  preferencyjnych  kredytów  i pożyczek  na  tworzenie  nowych  miejsc 
pracy oraz pokrywanie części kosztów pracodawcom, rozszerzanie zakresu poręczeń i gwarancji 
udzielanych  przez  Skarb  Państwa,  mikropożyczki  skierowane  do  najmniejszych  firm  oraz 
bezrobotnych na  terenach wiejskich). Ciekawą alternatywą dla rolnictwa na obszarach wiejskich 
jest agroturystyka. Jej szybki rozwój możliwy będzie dzięki dopłatom do kredytów inwestycyjnych 
przeznaczonych na tę formę działalności gospodarczej.     To są przedsięwzięcia, które stwarzają 
nadzieję na poprawę sytuacji socjalnej rodzin wiejskich. Bo tylko rozwój przedsiębiorczości, usług, 
handlu  daje  gwarancję  trwałego  wyjścia  w kręgu  niemożności,  wyrwania  w bezrobocia.  I  taka 
właśnie  polityka  jest  najlepiej  rozumianą  polityką  prorodzinną  w stosunku  do  lokalnych 
społeczności  rolniczych.  Jest  to  dawanie  ludziom  wędki,  a nie  złowionej  ryby.  Oczywiście 
niezbędne są również inne instrumenty, które będą wspierały rodziny wielodzietne, niepełne bądź 
znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Nadal konieczne są różne formy opieki 
socjalnej.  Jest  i będzie  utrzymywana  wysoka  dotacja  w budżetu  państwa  rzędu  14  miliardów 
złotych dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Obecnie budżet  finansuje blisko 96% 
wydatków KRUSu  i wobec ciężkiej sytuacji ekonomicznej wsi nie można oczekiwać, że szybko 
wzrośnie  wysokość  składek  opłacanych  przez  samych  rolników.  To  także  jest  przejaw 
prospołecznej i tym samym prorodzinnej polityki prowadzonej przez Rząd wobec wsi. Już obecnie 
emerytury  dziadkówrolników  stanowią  niezbędne  uzupełnienie  dochodów  chłopskich  rodzin.
    Wyjątkowej troski i wsparcia ze strony państwa i samorządów wymagają byli pracownicy PGR 
ów oraz ich rodziny. Tu bardziej potrzebna jest mądra polityka socjalna i edukacyjna, a mniejsze 
nadzieje może tu budzić rozwój przedsiębiorczości i różnych form aktywności gospodarczej. Rząd 
dostrzega konieczność tworzenia równych szans dorastającej młodzieży, aby dzieci rodzin PGR 
owskich mogły w nadzieją patrzeć w przyszłość  i nie  następowała  reprodukcja  biedy.      Pragnę 
na  zakończenie  podkreślić,  że  wszystkie  formy  wspierania  przedsiębiorczości  na  terenach 
wiejskich oraz działania na rzecz poprawy sytuacji rodzin rolniczych to zadania nie tylko na dziś, 
ale również na jutro i kolejne lata. To nie może być jednorazowa akcja czy doraźny program, ale 
stały  kierunek  polityki  naszego  państwa.  Aby  ten  cel  osiągnąć,  potrzebne  są  wysiłki  nie  tylko 
Rządu  i parlamentu,  ale  również  zaangażowania  samorządów  lokalnych,  organizacji 
pozarządowych  i całego  społeczeństwa.      Przyszłość  polskiego  rolnictwa  budzi  wiele  obaw 
i kontrowersji,  zwłaszcza  w perspektywie  naszej  przyszłego  członkostwa  w Unii  Europejskiej. 
Wiadomo, że obecna rozdrobniona struktura rolna (ponad 2 miliony gospodarstw), w czego tylko 
ok. 1/3 produkuje na rynek, będzie trudna do utrzymania. Z tak małych warsztatów pracy trudno 
osiągać dochody wystarczające do utrzymania właścicieli i ich rodzin. Konieczność powiększania 
areału  średniego  gospodarstwa musi  pociągać  za  sobą  odpływ  znaczącej  części  rąk  do  pracy 
w rolnictwa do  innych działów gospodarki. Odejście nadwyżki pracowników ze wsi do miast  jest 
bardzo  trudne  wobec  utrzymującego  się  wysokiego  bezrobocia.  W  tej  sytuacji  szansa  dla 
mieszkańców się  jest  tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich (w przetwórstwie, 
usługach,  agroturystyce  itp.).  To  są  problemy  i bariery,  które  stoją  przed  Polską  w przededniu 
wejścia do Unii Europejskiej. Pewnym optymizmem napawa fakt, że po kilku miesiącach twardych 
negocjacji  podpisane  zostało  porozumienie  między  rządem  polskim  a  Komisją  Europejską 
w sprawie  liberalizacji  handlu  rolnego  (zniesienie  ceł    tzw.  zasada  0:0,  zobowiązanie  Unii  do 
zaprzestania  dotowania  eksportu  płodów  rolnych  do  Polski,  wprowadzenie  kontyngentów  na 
niektóre z nich.     Powiedzmy szczerze, problemy, w którymi boryka się polskie rolnictwo nie są 
wyłącznie  typowe dla Polski. Z wieloma w nich zmagają się  także poszczególne  kraje, a nawet 
regiony  unijne  (sprawy  zbytu,  cen,  opłacalności,  dochodów  rolniczych).  Są  to  więc  zjawiska



szersze, kontynentalne, a niektóre nawet globalne. 
Rolnictwo polskie wobec problemów przyszłej akcesji

    Właśnie  tymi  problemami  w szerokiej  skali  zajmują  się:  CEA  Europejska  Konfederacja 
Rolnictwa, COPA  Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych i COGECA  Komitet Generalny 
Spółdzielczości  Rolniczej.  Reprezentują  one  rolników,  ich  organizacje  zawodowe  i spółdzielcze 
wobec  rządów  krajowych  oraz  władz  Unii  Europejskiej  i są  współorganizatorami  corocznych 
Kongresów  Rolnictwa  Europejskiego. W  dniach  2527  września  br.  obradował  w Krakowie  52. 
Kongres Rolnictwa Europejskiego. O randze tego wydarzenia świadczyć może fakt, że wzięło w 
nim  udział  około  1000  osób    przedstawicieli  organizacji  rolniczych  w całej  Europy,  wybitni 
przedstawiciele  świata  polityki  i nauki.  Dla  Polski  było  to  szczególnie  ważne  wydarzenie,  gdyż 
Kongres  po  raz  drugi w ponad  100letniej  historii  organizacji  odbył  się w naszym  kraju  (po  raz 
pierwszy w 1925 roku). O znaczeniu, jakie strona polska  gospodarz Kongresu  przywiązywała 
do  jego  obrad,  świadczy  choćby  to,  że  patronat  honorowy  objął  prezydent  Aleksander 
Kwaśniewski,  a na  czele  Komitetu  Honorowego  Kongresu  stał  Prezes  Rady  Ministrów  Jerzy 
Buzek.  Premier  wraz  w osobami  towarzyszącymi  27  września  br.  uczestniczył  w obradach 
Kongresu.  Przez  niemal  cały  czas  obradom  przysłuchiwał  się minister  rolnictwa  Artur  Balazs  i 
jego współpracownicy oraz przedstawiciele instytucji centralnych związanych w rolnictwem.     W 
swoim przemówieniu na Kongresie premier Jerzy Buzek omówił transformacje, jakie dokonały się 
w naszym kraju w minionym 10leciu. Podkreślił,  że w przeszłości  "sektor  rolniczy był w Polsce, 
a może nawet w całym bloku sowieckim, największą enklawą prywatnej działalności gospodarczej 
i ostoja  tradycyjnych  wartości",  a  posta wy  rolników  indywidualnych  były  bardzo  prorynkowe". 
Nawiązując do wyzwań stojących przed Polską  i rolnictwem,  premier  powiedział:  "  Postępujące 
prace  nad  modernizacją  i restrukturyzacją  rolnictwa  są  wkomponowane  w całość  przygotowań 
polski  do  członkostwa  w UE.  Przygotowanie  polskiego  rolnictwa,  gospodarki  żywnościowej 
i obszarów wiejskich  w integracji  ze  strukturami  Unii  Europejskiej  jest  jednym  z  podstawowych 
celów polityki rolnej, zawartej w Średniookresowej strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 
w 1998  roku,  Spójnej  polityki  strukturalnej  rozwoju  obszarów  wiejskich  i rolnictwa  w 1999  roku 
oraz  Pakcie  dla  rolnictwa  w obecnego  roku.  Powodzenie  przekształceń  w polskim  rolnictwie 
zależy  także  od  postawy  strony  unijnej.  [...]  Uważam,  że  po  rozszerzeniu,  polscy  rolnicy 
wypełniając  wszystkie  obowiązki,  powinni  korzystać  ze  wszystkich  praw  wynikających  ze 
wspólnej  polityki  rolnej.  Brak  jasności  kwestii  dopłat  bezpośrednich  stanowi  zasadniczą 
przeszkodę  w sprostaniu  konkurencji  wspólnotowej  i ustaleniu  limitów  produkcyjnych  dla 
wszystkich  istotnych  produktów".      Właśnie  problemy  związane w wejściem Polski  i niektórych 
innych  państw  Europy  ŚrodkowoWschodniej  do  Unii  Europejskiej,  skutki  dla  rolnictwa  były 
wiodącymi  podczas  obrad  Kongresu.  Zarówno  w  przemówieniach  oficjalnych,  w dyskusjach 
plenarnych,  jak  i rozmowach  toczonych  w ramach  grup  roboczych.  Samo  hasło  52.Kongresu 
"Nowe perspektywy dla powiększonej Europy" dobrze charakteryzuje przewodni temat obrad. W 
dyskusji  przedstawiciele  różnych  krajów,  regionów  i organizacji  kładli  nacisk  na  wyrównywanie 
dysproporcji,  na  zagwarantowanie  opłacalności  produkcji  i  godziwych  dochodów  właścicielom 
gospodarstw  rolnych.  Bardzo  silnie  akcentowano  potrzebę  aktywności  organizacji  zawodowych 
rolników  i  organizacji  spółdzielczych  w zakresie  planowania  produkcji,  organizowania  rynków 
zbytu i zaopatrzenia. Dominowało przekonanie, że rolnictwo nie może być zupełnie puszczone na 
żywioł  rynku,  że  niezbędne  jest  sterowanie  w skali  poszczególnych  krajów  i regionów,  że 
konieczny jest rozsądny interwencjonizm rządów i Komisji Europejskiej. 

Starania rządu o nowoczesne polskie rolnictwo

    Jako  gospodarz  strona  polska  może  być  zadowolona  w przebiegu  imprezy.  Organizacja 
spotkała się w uznaniem gości, wyniki obrad stanowią ważny wkład do rozwiązywania problemów 
rolnictwa  w skali  całej  Europy.  Polskie  problemy  i stanowisko  prezentowane  przez  naszych 
przedstawicieli  spotkały  się w dużym zainteresowaniem  i zrozumieniem. W sumie  stanowi  silne 
wsparcie  starań  Polski  o  szybkie  członkostwo  w UE.  Wyniki  52.Kongresu,  działalność 
Europejskiej  Konfederacji  Rolnictwa,  Komitetu  Rolniczych  Organizacji  Zawodowych,  Komitetu 
Spółdzielczego, polskich  rolniczych związków zawodowych dla przyszłości  rolnictwa w Europie, 
w tym  w Polsce,  są  trudne  do  przecenienia.  To  nie  tylko  obrońcy  grupowych  interesów 
producentów  rolnych.  To  także  partnerzy  dla  rządów  i władz  Unii  Europejskiej  w kreowaniu 
i realizacji polityki wobec wsi i rolnictwa. Jednakże główny ciężar rozwiązywania problemów tego



sektora spoczywa na samych rolnikach i na państwie. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa, 
rozwój obszarów wiejskich wymaga dużych nakładów w budżetu  państwa,  a  także  znaczącego 
wsparcia w funduszy unijnych.     Rząd Jerzego Buzka rozumie i docenia trudna sytuację polskiej 
wsi  i  podejmuje  różne  działania  na  tym  odcinku.  Rząd  podjął  wiele  starań  dla  dostosowania 
polskiego prawa  rolnego do standardów unijnych. Wśród nich wymieńmy ważniejsze  ustawy:  o 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawę 
o  żywności,  o  zawo  dzie  lekarza  weterynarii,  o  nawozach  i nawożeniu,  o  nasiennictwie,  o 
grupach  producentów  rolnych  i ich  związkach.  W  1998  roku  rząd  przedstawił,  a Sejm 
zaaprobował  Strategię  rozwoju  rolnictwa  i obszarów  wiejskich,  a rok  później  zasady  polityki 
strukturalnej  dla  tego  sektora.      Po  wielu  konsultacjach  w rolniczymi  związkami  zawodowymi 
w końcu  sierpnia  br.  Rada  Ministrów  przyjęła  Pakt  dla  rolnictwa  i obszarów  wiejskich.  W 
najbliższym czasie zajmie  się nim Sejm. Jeśli parlament  zaakceptuje  generalne założenia  tego 
dokumentu,  wówczas  musi  on  być  "przełożony"  na  konkretne  ustawy,  na  pozycje  w kolejnych 
budżetach  państwa  i na  szczegółowe  decyzje  rządu.  Zakończmy  te  rozważania  nader 
optymistycznym  akcentem.  Poczynając  od  1998  roku  toczyły  się  bardzo  trudne  negocjacje 
między Polską a Komisją Europejską w sprawie rolnictwa. Przed długi czas wyglądało na  to, że 
rolnictwo będzie główną przeszkodą naszego wejścia do UE. Rząd polski twardo bronił interesów 
rodzimego  rolnictwa,  domagając  się  równych  praw,  obowiązków,  ale  i przywilejów.  I  oto  27 
września  br.  minister  Artur  Balazs  wspólnie  w komisarzem  rolnym  UE  Franzem  Fischlerem 
podpisali  porozumienie  w sprawie  ceł,  kontyngentów  i  dotacji  w obrotach  produktami  rolnymi. 
Strona  unijna  przyjęła  nasze  żądania  tzw.  podwójnego  zera.  Znosimy  cła  na  wiele  towarów 
sprowadzanych w UE pod warunkiem, że Unia wycofa się w dotowania eksportu rolnego. Na inne 
ważne  dla  nas  asortymenty  przyjęto  zasadę  corocznego  ustalania  bezcłowych  kontyngentów. 
Porozumienie  musi  być  jeszcze  ratyfikowane  przez  kraje  członkowskie  UE.  Są  przesłanki,  że 
stanie  się  to  w najbliższych  miesiącach  i być  może  porozumienie  zacznie  obowiązywać  od  1 
stycznia  2001  r.  Jeśli  rzeczywiście  tak  się  stanie,  zostanie  usunięta  główna  przeszkoda  w 
procesie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej. 
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