10.1. Wprowadzenie
Kapitał ludzki jest najwa niejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego regionu.
Istnieje bowiem cisły zwi zek mi dzy podwy szaniem swojego wykształcenia i
zdobywaniem nowych kwalifikacji a skłonno ci do zakładania działalno ci gospodarczej. Z kolei drobna przedsi biorczo to konieczny element rozwoju obszarów wiejskich.
Powszechnie uwa a si , e zbyt niski poziom kwalifikacji mieszka ców wsi i
ich niewystarczaj ca wiedza s bardzo istotn barier rozwoju działalno ci pozarolniczej, a tym samym aktywizacji społeczno-gospodarczej regionu.
Celem niniejszego opracowania jest wykazanie znaczenia kapitału ludzkiego
dla prowadzenia działalno ci gospodarczej na obszarach wiejskich na przykładzie województwa pomorskiego i małopolskiego, a tak e roli podnoszenia warto ci kapitału ludzkiego w aktywizacji społeczno-gospodarczej regionu.
10.2. Społeczno

lokalna jako kapitał ludzki

Jednym z podstawowych podziałów przestrzeni społecznej jest podział na społeczno miejsk i wiejsk . Z kolei charakter przestrzeni okre la zachowania
zamieszkuj cej j terytorialnej społeczno ci.
Społeczno lokalna to zbiorowo zamieszkuj ca dane terytorium, na którym jej członkowie kształtuj rzeczywisto społeczno-gospodarcz . Charakteryzuje j silna wi społeczna, a tak e wspólne lokalne ycie zbiorowe, a wyró nia zgodno interesów, działa , norm i warto ci. Tworzy ona struktury hierarchiczne. Przypisuje swoim członkom konkretne miejsce oraz oczekiwania,
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zaspokajaj c w ten sposób wa n dla ka dego człowieka potrzeb przynale noci (Sikora, 1998, s. 39).
Społeczno lokalna charakteryzuje si nast puj cymi wła ciwo ciami (Sikora, 1998, s. 42):
jej członków ł czy wi ukształtowana na podło u zamieszkania tego samego terytorium o geograficznie okre lonych granicach,
w jej ramach mo liwy jest bezpo redni kontakt mieszka ców,
na terytorium zamieszkałym przez członków zbiorowo ci obowi zuje zbiór
najwa niejszych inicjatyw reguluj cych codzienne zachowania mieszka ców
i umo liwiaj cych zaspokajanie podstawowych potrzeb yciowych,
poprzez wzajemne relacje z innymi uczestnikami zbiorowo ci zostaje okrelona pozycja jednostki: polityczna, ekonomiczna, społeczna (presti ),
w jej obr bie uzgadniana jest wi kszo interesów jednostki i małych grup
społecznych,
cechuje j pewna zasada odr bno ci wobec innych zbiorowo ci.
Społeczno lokalna to kapitał ludzki danego obszaru. Poj cie „kapitał ludzki”
zostało zaczerpni te z dosłownego tłumaczenia angielskiego zwrotu human capital, co oznacza warto kwalifikacji ludzkich. W literaturze przedmiotu tematyka ta jest rzadko poruszana, a zwłaszcza w odniesieniu do kapitału ludzkiego
w gospodarce wiejskiej, nie ma jednoznacznego okre lenia terminu kapitał ludzki. Jedni autorzy uto samiaj go z yciem ludzkim, z sum posiadanych umiej tno ci i kompetencji, albo traktuje si go jako zasób kapitału, jaki stanowi ludzie wraz z ich wiedz , umiej tno ciami i zdrowiem, albo kapitał ludzki traktuje
si jako: wiedz , zdrowie i umiej tno ci. Kapitał ludzki bywa równie uto samiany z wielko ci wewn trzn uciele nion w człowieku, umo liwiaj c mu
maksymalizowanie swego dobrobytu (Kobyłecki, 2003, s. 158).
Z powy szego wynika, i kapitał ludzki powinien by pojmowany jako zasoby ludzkie z ich potencjałem nie tylko kwalifikacji, ale i kultury oraz zdrowia,
który jest rodkiem niezb dnym do uruchomienia i wła ciwego wykorzystania
kapitału finansowego (materialnego). Z tego wła nie powodu kapitał ludzki jest
najwa niejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego, a inwestycje w ten kapitał
pomna aj go. Przyjmuje si równie , e głównymi elementami kapitału ludzkiego s wykształcenie i kwalifikacje. To one mog by czynnikiem aktywizacji
społeczno-gospodarczej mieszka ców wsi.
Wykształcenie i kwalifikacje maj wpływ na aktywno gospodarcz rolników i post powe kierunki tej aktywno ci (np. podejmowanie drobnej działalnoci pozarolniczej).
Wyja nienia wymaga równie termin „obszary wiejskie”. W Polsce poj cie
obszarów wiejskich zostało zdefiniowane jako tereny pozostaj ce poza granica-
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mi administracyjnymi miast. S nimi: tereny zabudowane, tereny rolne (grunty
orne, ł ki, pastwiska, sady), lasy, wody, w tym ródl dowe oraz nieu ytki (Wiatrak, 1997, s. 193). Wynika st d, i poj cie obszarów wiejskich jest szersze ni
wie , cho bywa cz sto uto samiane z wsi , albo nawet zaw ane do rolnictwa.
W tym znaczeniu obszary wiejskie stanowi 93% powierzchni Polski.
Według Europejskiej Karty Obszarów Wiejskich uwa a si za obszar wiejski
teren poło ony wewn trz terytorium lub teren przybrze ny, obejmuj cy równie
wsie i małe miasteczka, na którym cz
gruntów jest wykorzystywana dla potrzeb:
rolnictwa, le nictwa, hodowli rybnej i rybołówstwa,
działalno ci gospodarczej i kulturalnej mieszka ców tego terenu (rzemiosło,
przemysł, usługi),
rekreacji poza terenami miejskimi (lub rezerwatów przyrody),
innych, takich jak budownictwo mieszkaniowe (Europejska Karta Obszarów
Wiejskich, 1997, s. 43-62).
Z kolei w Unii Europejskiej o wiejskim charakterze danego obszaru decyduje
głównie g sto zaludnienia, która nie przekracza 100 osób na 1 km2. Bior c
pod uwag ten aspekt obszary wiejskie zajmuj w Polsce 83% powierzchni kraju, a mieszka w nich 32,8% ludno ci (Stawicka, 2003, s. 303).
Obszary wiejskie w Polsce borykaj si z wieloma problemami. Do najwa niejszych zaliczy nale y:
wysoki stopie uzale nienia dochodów ludno ci od przychodów z rolnictwa,
przy równoczesnym du ym zró nicowaniu regionalnym ich wysoko ci,
wysokie bezrobocie rejestrowane i utajone oraz małe mo liwo ci zatrudnienia i uzyskiwania dochodów spoza rolnictwa,
niewielki popyt efektywny na towary i usługi pozarolnicze ze wzgl du na
bardzo niskie dochody przewa aj cej cz ci mieszka ców wsi,
niedostateczny rozwój infrastruktury, w tym niski poziom usług słu by
zdrowia, dost pno ci usług finansowych oraz zarz dczych, słabo instytucji
wspieraj cych rozwój obszarów wiejskich,
niedostateczny poziom wykształcenia ludno ci wiejskiej i mała aktywno
społeczna ludno ci (Ko uch, 2001, s. 3-16).
Reasumuj c nale y stwierdzi , i społeczno lokalna obszarów wiejskich jest
oprócz ziemi najbardziej znacz cym zasobem. Jest równie najwi kszym czynnikiem pobudzania wzrostu gospodarczego regionu. Jednak e, aby tak było, konieczne jest podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji kapitału ludzkiego.
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10.3. Struktura społeczna ludno ci województwa pomorskiego a
aktywizacja społeczno-gospodarcza regionu
Wykształcenie i kwalifikacje s podstawowym kapitałem zasobów ludzkich danego obszaru. Rozpatruj c poziom wykształcenia ludno ci obszarów wiejskich
woj. pomorskiego (por. rysunek 1) mo na zauwa y znaczny jego wzrost na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
Rysunek 1. Ludno
cenia
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ródło: Raport…, 2003, s. 26.

Ludno wiejska województwa pomorskiego w 2002 roku znacznie podniosła poziom swojego wykształcenia w stosunku do roku 1988. Odsetek osób posiadaj cych wykształcenie wy sze wzrósł o 2,3% i w 2002 roku wyniósł 4,4%, z
kolei odsetek osób legitymuj cych si wykształceniem rednim i policealnym
wzrósł o 7,3% i wyniósł 20,0%. Podobna tendencja wyst piła w przypadku wykształcenia zasadniczego zawodowego – tu odsetek osób zwi kszył si o 5,3% i
wyniósł 31,8%. Tendencja malej ca wyst piła w przypadku wykształcenia podstawowego uko czonego (spadek o 12,8%) i wykształcenia podstawowego nieuko czonego i bez wykształcenia szkolnego (spadek o 2,1%).
Z rysunku 2 wynika, i poziom wykształcenia mieszka ców obszarów
wiejskich województwa pomorskiego jest wy szy, ni rednia w kraju. Odsetek
osób z wykształceniem ponadpodstawowym jest w woj. pomorskim o 10,8%
wy szy ni w skali kraju i wynosi 56,2% (w skali kraju wynosi 45,4%).
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Rysunek 2. Porównanie wykształcenia ludno ci wiejskiej w kraju z wykształceniem
ludno ci w województwie pomorskim
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ródło: opracowanie własne na podstawie rys. 1 i Biuletynu (2002), s. 19.

Aby ukaza znaczenie wykształcenia dla podejmowania działalno ci gospodarczej w tabeli 1 przedstawione zostały dane dotycz ce prowadzenia rolniczej i
pozarolniczej działalno ci gospodarczej na obszarach wiejskich przez gospodarstwa rolne, a tak e wykształcenie prowadz cych t działalno .
Tabela 1. Gospodarstwa rolne według rodzaju prowadzonej działalno ci gospodarczej i u ytkowników
GospodarGospodarstwa prowadz ce
Wyszczególnienie

Ogółem

Ogółem
76722
Sektor prywatny
76650
w tym gospodarstwa indywidualne 76412
Sektor publiczny
72
ródło: Raport…(2003), s. 87.

wył cznie działalno rolnicz

wył cznie działalno pozarolnicz

działalno
rolnicza i
pozarolnicz

44656
44641

3935
3910

8009
7983

stwa
nie prowadz ce działalno ci gospodarczej
20122
20116

44547
15

3868
25

7906
26

20091
6

W ród wszystkich podmiotów realizuj cych działalno gospodarcz 56,5 tys.
gospodarstw rolnych nale y do sektora prywatnego, w tym 99,6% stanowi gospodarstwa indywidualne.
Odnotowa nale y równie fakt, i ł cznie 11,9 tys. gospodarstw (15,6%)
prowadzi działalno pozarolnicz . Konkretne wskazania co do rodzaju działalno ci oscyluj głównie w przetwórstwie rolno-spo ywczym, budownictwie,
transporcie, usługach remontowo-budowlanych, naprawach pojazdów oraz handlu detalicznym i hurtowym.
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Tabela 2. Poziom wykształcenia prowadz cych rolnicz i pozarolnicza działalno
gospodarcz
Gospodarstwa prowadz ce
Poziom
wył cznie
wył cznie
działalno
wykształcenia
działalno
%
działalno
%
rolnicza i
%
rolnicz
pozarolnicz
pozarolnicz
wy sze
411
0,9
2014
51,2
1349
rednie
13427
30,1
1293
32,8
3417
zasadnicze zawodowe
27448
61,5
610
15,5
2736
pełne podstawowe
2741
6,1
16
0,4
411
niepełne podstawowe
629
1,4
2
0,1
96
Razem
44656
100,0
3935
100,0
8009
ródło: obliczenia własne na podstawie danych z Raportu…(2003), s. 86-87.

16,8
42,7
34,2
5,1
1,2
100,0

Z danych wynika (tabela 2 i rysunek 3), i najwy szym poziomem wykształcenia legitymuj si osoby prowadz ce wył cznie działalno pozarolnicz (84%
to osoby maj ce wykształcenie wy sze i rednie), a tak e osoby prowadz ce
działalno rolnicz i pozarolnicz (59,5% to osoby z wykształceniem wy szym
i rednim). Prowadz cy gospodarstwa jedynie o charakterze rolniczym legitymuj si niskim poziomem wykształcenia – zaledwie 31% to osoby z wykształceniem wy szym i rednim.
Rysunek 3. Porównanie poziomu wykształcenia prowadz cych rolnicz i pozarolnicz działalno gospodarcz
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ródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 2.

Podnoszenie kwalifikacji i wykształcenia jest jednym z podstawowych czynników aktywizacji gospodarczej regionów wiejskich. Celem edukacji ludno ci
wiejskiej jest kształtowanie takich umiej tno ci, które ze wzgl du na funkcjonalny charakter pozwol ludno ci znale si na rynku pracy. Wykształcenie
(zwłaszcza wy sze) poprawia mobilno młodzie y i wpływa na aktywno zawodow . Istotny jest równie wzrost kompetencji mieszka ców wsi w ró nych
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dziedzinach ycia. Wpływa na to udział w yciu kulturalnym, czytelnictwo ksi ek i czasopism, udział w targach, prezentacjach, wystawach, aktywn postaw
społeczn .
10.4. Kapitał ludzki a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich
województwa małopolskiego
Poziom wykształcenia wpływa na podejmowanie pozarolniczej działalno ci gospodarczej, czyli drobnej przedsi biorczo ci. Do podobnych stwierdze doszli
tak e A. Kotala i S. Moskal, którzy zajmuj si badaniami społeczno ci obszarów wiejskich województwa małopolskiego (Moskal i Kotala, 2003, s. 199).
Na obszarze obj tym Małopolskim Programem Rozwoju Wsi i Rolnictwa w
wybranych docelowo dziewi ciu gminach, dobrano losowo 998 osób, z którymi
przeprowadzono wywiad ankietowy. W ród badanych widoczne jest d enie do
uzyskania wykształcenia najcz ciej na poziomie szkoły redniej, co wi e si z
zamiarem pracy w zawodzie pozarolniczym. Z kolei odsetek osób kontynuuj cych nauk maleje w miar oddalania si z gmin podmiejskich, ro nie natomiast
odsetek osób zatrudnionych w gospodarstwie rodziców do 15% w gminach oddalonych od miast (por. tabela 3).
Tabela 3. Respondenci według rodzaju zaj cia w zale no ci od typu gminy
Gminy
Próba
Rodzaj zaj cia
podmiejskie
po rednie
oddalone
ogółem

praca zarobkowa
praca zarobkowa i nauka
wył cznie nauka
praca w gospodarstwie
inne
%
razem
liczba

15,7
12,7
62,0
6,6
3,0
100,0
332

12,9
5,8
66,8
9,6
4,9
100,0
325

16,2
3,8
63,0
15,2
1,8
100,0
341

14,9
7,4
64,0
10,5
3,2
100,0
998

ródło: Moskal i Kotala (2003), s. 198-205.

Spo ród badanych osób, z których wi kszo uko czyła nauk ro nie odsetek
absolwentów szkół zasadniczych zawodowych, maleje natomiast udział absolwentów szkół rednich i pomaturalnych. Jest to jeden z sygnałów mówi cy o
zró nicowaniu szans yciowych młodzie y wiejskiej w zale no ci od usytuowania rodzinnej miejscowo ci. W podobny sposób zró nicowane s umiej tno ci w
posługiwaniu si komputerem czy j zykiem obcym (Siekierski, 2002, s. 34),
(Moskal i Kotala, 2003, s. 202).
Na obecnym etapie rozwoju pełne zrozumienie władz lokalnych znajduje
rozbudowa infrastruktury technicznej. Znacznie gorzej przedstawia si rozbu-
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dowa infrastruktury społecznej. Niew tpliw barier rozwoju gospodarczego jest
niski poziom wykształcenia mieszka ców badanych gmin. Najcz ciej jest to
wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe. Nale y równie zwróci
uwag , i mało w gminach jest szkół ogólnokształc cych i technicznych, a zdarza si , e w niektórych gminach wyst puje brak jakiejkolwiek szkoły ponadpodstawowej (Moskal i Kotala, 2003, s. 198-205).
10.5. Zako czenie
Zaprezentowane wyniki bada wykazały cisły zwi zek mi dzy wykształceniem
i kwalifikacjami, a zdolno ci do zakładania działalno ci gospodarczej.
Człowiek wyposa ony w wiedz i kwalifikacje nie pozwoli sobie na to, by
y poni ej poziomu socjalnego, by jego rodzina cierpiała ubóstwo. Dlatego
szuka wyj cia, które znajduje w tworzeniu sobie samemu, a cz sto i swoim bliskim miejsca pracy, poprzez podejmowanie pozarolniczej działalno ci gospodarczej. Społecze stwo obszarów wiejskich powinno za wszelk cen podnosi
swoje kwalifikacje i wykształcenie by móc si realizowa . Wiedza jest bowiem
podstaw aktywnego ycia.
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