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Determinanty i perspektywy prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej
w maáych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą dziaáalnoĞcią
gospodarczą
Determinants and Prospects of Conducting Agricultural
Activities in Small Farms with Non-Agricultural Activities
Synopsis. Celem opracowania jest identyfikacja czynników wynikających z prowadzenia dziaáalnoĞci
pozarolniczej w maáych gospodarstwach rolnych oraz zbadanie ich wpáywu na prowadzoną w nich
rolniczą dziaáalnoĞü produkcyjną. Poznanie tych prawidáowoĞci umoĪliwi Ğwiadome stymulowanie ze
strony paĔstwa maáych gospodarstw w celu rozwijania dziaáalnoĞci pozarolniczej, która zapewni im
dodatkowe, a czĊsto wiodące Ĩródáo dochodów. Zaprezentowano wyniki wáasnych badaĔ ankietowych
przeprowadzonych wĞród osób posiadających maáe gospodarstwa rolne, prowadzących równoczeĞnie
dziaáalnoĞü rolniczą i pozarolniczą. Wyniki badaĔ wykazaáy, iĪ w wiĊkszoĞci przypadków
prowadzona dziaáalnoĞü pozarolnicza pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów
gospodarstwa rolnego dziĊki moĪliwoĞci zastosowania ich równieĪ na potrzeby prowadzenia
dziaáalnoĞci pozarolniczej. Charakter wpáywu dziaáalnoĞci pozarolniczej na dziaáalnoĞü rolniczą
zaleĪy jednak w duĪym stopniu od jej rodzaju i stopnia powiązania z gospodarstwem rolnym.
Sáowa kluczowe: dziaáalnoĞü pozarolnicza, pozarolnicza gospodarka wiejska, maáe gospodarstwa
rolne, rolnictwo
Abstract. The aim of the study is to identify factors resulting from non-agricultural activities in small
farms and to examine their impact on the agricultural production carried out in these farms.
Understanding these processes will help the state develop a way to encourage these small farms to
develop non-agricultural activities, which will provide them with an additional, and often primary,
source of income. The results of the authors’ surveys conducted among farmers possessing small
farms, conducting both agricultural and non-agricultural activities, are presented. The research results
showed that in most cases, non-agricultural activities can allow farm resources to be used more
efficiently. However, the nature of the impact of non-agricultural activities on agricultural activities
depends on the type of activities, and on their level of connection with the agricultural holding.
Key words: non-agricultural activities, non-farm rural economy, small farms, agriculture
JEL Classification: Q1, Q12, Q18

Wprowadzenie
WspóáczeĞnie uznaje siĊ, iĪ zasadniczym warunkiem rozwoju podmiotów
funkcjonujących na rynku, w tym równieĪ gospodarstw rolnych, jest ich elastycznoĞü
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i umiejĊtnoĞü dokonywania zmian. Gospodarstwa rolnicze podlegają, podobnie jak
przedsiĊbiorstwa, procesom ewolucji i w róĪny sposób oraz w róĪnym stopniu dostosowują
siĊ do wymogów otoczenia zewnĊtrznego. Podmioty, które nie są w stanie sprostaü
wymogom otoczenia, przestają siĊ rozwijaü, popadają w stagnacjĊ, a w skrajnych
przypadkach ulegają likwidacji (Koáoszko-Chomentowska i Sieczko, 2014; Wojewodzic,
2010). W gospodarstwach posiadających zdolnoĞü do wprowadzania zmian dokonywane są
dostosowania, bądĨ to poprzez wprowadzanie zmian w zakresie prowadzonej dziaáalnoĞci
rolniczej lub teĪ poprzez dywersyfikacjĊ Ĩródeá dochodów rolnika i jego rodziny na skutek
podjĊcia pracy zarobkowej poza gospodarstwem lub rozwoju dziaáalnoĞci pozarolniczej
(Grochowska, 2015; Kassie i in., 2017; ĩmija, 2016).
Pozarolnicza dziaáalnoĞü gospodarcza stanowi waĪny element funkcjonowania
gospodarstw rolnych, zarówno w Polsce, jak i w caáej Unii Europejskiej (Komisja
Europejska, 2008; Parlament Europejski, 2016). Badania prowadzone przez róĪnych
autorów wskazują, iĪ w Polsce ma ona szczególne znaczenie ekonomiczne dla maáych
obszarowo gospodarstw (AugustyĔska-Grzymek, 2013; Báąd, 2015; Kisiel i JarzĊbowicz,
2017; Krakowiak-Bal, 2009; Zioáo i Badach, 2013). Jej uruchomienie moĪe wywieraü
róĪnokierunkowy wpáyw na dziaáalnoĞü gospodarstwa rolnego. Z jednej strony stanowiü
moĪe czynnik jego rozwoju, w wielu jednak przypadkach, zwáaszcza w odniesieniu do
gospodarstw rolnych cechujących siĊ maáym areaáem i niskimi dochodami z produkcji
rolniczej, stanowiü moĪe element restrukturyzacji gospodarstwa, prowadzącej do zmian w
sferze organizacji dziaáalnoĞci produkcyjnej i realokacji jego zasobów, skutkującej
marginalizacją znaczenia dziaáalnoĞci rolniczej. W kontekĞcie sytuacji maáych gospodarstw
rolnych w Polsce wskazane ĞcieĪki zmian uznaü naleĪy za poĪądane, gdyĪ ich
konsekwencją bĊdzie utrzymanie siĊ na rynku gospodarstw cechujących siĊ najwiĊkszą
ĪywotnoĞcią ekonomiczną przy równoczesnym eliminowaniu z rynku gospodarstw
niedochodowych. Zaznaczyü naleĪy, iĪ w przypadku maáych, rodzinnych gospodarstw
procesy recesywne dokonujące siĊ w nich przyjmują bardziej ewolucyjny charakter i
polegają na stopniowym wycofywaniu siĊ z poszczególnych dziaáalnoĞci i przenoszeniu
posiadanych zasobów czynników produkcji do innych form aktywnoĞci gospodarczej.
Upadek ekonomiczny w drobnych, dwuzawodowych gospodarstwach rolnych przebiega
inaczej niĪ w przypadku podmiotów funkcjonujących w sektorze maáych i Ğrednich
przedsiĊbiorstw. Jest zwykle procesem dáuĪszym, bardziej rozáoĪonym w czasie z uwagi na
specyficzne role, które one peánią (Musiaá, 2009; Tudor, 2015).

Mikroekonomiczny aspekt powiązaĔ pomiĊdzy dziaáalnoĞcią rolniczą
i pozarolniczą
Rodzinne gospodarstwo rolne jest specyficznym podmiotem gospodarki spajającym
w jednoĞü gospodarstwo domowe rolnika i gospodarstwo produkcyjne. Gospodarstwo
domowe udostĊpnia gospodarstwu produkcyjnemu zasoby czynników produkcji, w zamian
oczekuje dochodu rolniczego, który moĪe przyjąü formĊ naturalną (produkty rolnicze) albo
pieniĊĪną. Oznacza to, iĪ zasoby, którymi dysponuje rodzina w postaci ziemi, kapitaáu czy
siáy roboczej stanowią wáasnoĞü zarówno gospodarstwa domowego, jak i jednostki
produkcyjnej jaką jest gospodarstwo rolne (Wojewodzic, 2010). W przypadku
uruchomienia dziaáalnoĞci pozarolniczej moĪna mówiü o triadzie podmiotów spajanych
osobą rolnika. Są to gospodarstwo domowe, gospodarstwo rolne i nowo powstaáy organizm
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gospodarczy prowadzący dziaáalnoĞü pozarolniczą. W sytuacji tej, nowo powstaáy podmiot
pozarolniczy (przedsiĊbiorstwo pozarolnicze) ma wspólnego wáaĞciciela z gospodarstwem
rolnym i wspólnie z nim korzysta z zasobów czynników produkcji gospodarstwa
domowego.
U podstaw decyzji o podjĊciu dziaáalnoĞci pozarolniczej mogą leĪeü róĪne przesáanki.
W literaturze przedmiotu wyróĪnia siĊ dwie grupy czynników skáaniających rolników do
tego rodzaju decyzji (tabela 1). Są to czynniki wypychające, tzw. push factors (związane
przede wszystkim z koniecznoĞcią pozyskania Ğrodków finansowych na utrzymanie
i wynikające z niewystarczalnoĞci gospodarstwa rolnego jako jedynego Ĩródáa dochodów)
i czynniki przyciągające tzw. pull factors (związane przede wszystkim z chĊcią
samorealizacji i podejmowania nowych wyzwaĔ, a takĪe atrakcyjnoĞcią biznesu
pozarolniczego, przejawiającą siĊ przykáadowo wiĊkszą rentownoĞcią lub mniejszym
ryzykiem dziaáalnoĞci) (Mishra, 2005).
Tabela 1. Przykáadowe czynniki przyczyniające siĊ do dywersyfikacji dziaáalnoĞci w kierunku dziaáalnoĞci
pozarolniczej
Table 1. Examples of factors contributing to the diversification of activities towards non-agricultural activities
Czynniki wypychające (push factors)

Czynniki przyciągające (pull factors)

 rosnący niedobór gruntów ornych i zmniejszanie siĊ
dostĊpu do Īyznych gruntów,
 spadek produktywnoĞci gospodarstw rolnych,
 malejące zyski z rolnictwa,
 zmniejszenie bazy zasobów naturalnych,
 aktualne wydarzenia i szoki (wstrząsy),

 wiĊksza opáacalnoĞü pracy i inwestycji w sektorach
pozarolniczych,
 niĪsze ryzyko dziaáalnoĞci pozarolniczej
w porównaniu z dziaáalnoĞcią w gospodarstwie,
 generowanie stabilnych dochodów,
zaspokajających potrzeby gospodarstwa domowego
 dąĪenie do prowadzenia „miejskiego stylu Īycia”,
atrakcyjnego w szczególnoĞci dla máodych ludzi

 ograniczenie lub brak dostĊpu do kapitaáu
finansowego.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: Davies, 2006; Mishra, 2005.

Uruchomienie dodatkowej, pozarolniczej dziaáalnoĞci moĪe stanowiü czynnik rozwoju
dla prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej, zwáaszcza w sytuacji gdy jest efektem realizacji
strategii dywersyfikacji horyzontalnej lub wertykalnej (ĩmija, 2016). W wyniku
prowadzenia dziaáalnoĞci pozarolniczej rolnicy mogą uzyskiwaü rozmaite korzyĞci, wĞród
których wymieniü naleĪy (OstromĊcki i in., 2015; Sikorska-Wolak, 2011; Zając, 2009):
 wzrost dochodów rodziny uzyskiwanych dziĊki dodatkowej aktywnoĞci gospodarczej,
 poprawĊ stopnia wykorzystania posiadanych zasobów (pracy, kapitaáu, ziemi),
 zdobywanie niezbĊdnej wiedzy, doĞwiadczenia i know how, czyli poprawĊ jakoĞci
kapitaáu ludzkiego, który stanowi obecnie zasadniczy czynnik rozwoju zarówno
dziaáalnoĞci rolniczej, jak i pozarolniczej,
 moĪliwoĞü przejmowania czĊĞci wartoĞci dodanej wytworzonej w rolnictwie dziĊki
prowadzonej dziaáalnoĞci pozarolniczej,
 moĪliwoĞci ograniczenia ryzyka gospodarowania, wynikającego np. z uwarunkowaĔ
naturalnych lub rynkowych.
Pojawienie siĊ znacznych dysproporcji w opáacalnoĞci pomiĊdzy prowadzonymi
w gospodarstwie dziaáalnoĞciami (rolniczą i pozarolniczą) powodowaü jednak moĪe
równieĪ negatywne konsekwencje. Wpáyw dziaáalnoĞci pozarolniczej na rolniczą jest
pozytywny lub neutralny do momentu, dopóki prowadzona jest ona w oparciu o wolne
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zasoby gospodarstwa domowego. Po ich wykorzystaniu nastĊpowaü bĊdzie o nie
konkurencja, co przy niskiej opáacalnoĞci dziaáalnoĞci rolniczej skutkowaü moĪe
dywestycjami w gospodarstwie rolnym, polegającymi na ekstensyfikacji, ograniczeniu lub
zaniechaniu produkcji rolnej i/lub wycofywaniu zasobów z dziaáalnoĞci rolniczej.
Uwolnione w ten sposób zasoby mogą byü przy tym angaĪowane w prowadzoną
dziaáalnoĞü pozarolniczą (Bogusz i Wojewodzic, 2012; Kuiper i in., 2007; Sroka i
Wojewodzic, 2010). Wpáyw dziaáalnoĞci pozarolniczej na dziaáalnoĞü rolniczą moĪe mieü
zatem róĪnoraki charakter, sprzyjając jej utrzymaniu lub rozwijaniu, dziĊki dodatkowym
dochodom lub moĪliwoĞciom wykreowanym z dziaáalnoĞci pozarolniczej. Powodowaü
moĪe równieĪ negatywne implikacje dla trwaáoĞci gospodarstwa rolnego w sytuacji
wystĊpowania znaczących dysproporcji w opáacalnoĞci obu dziaáalnoĞci i/lub
konkurowania o wolne zasoby produkcyjne.

Dane i metody
Celem opracowania jest identyfikacja czynników wpáywających na dziaáalnoĞü
rolniczą w związku z prowadzeniem przez rolnika posiadającego maáe gospodarstwo rolne
dziaáalnoĞci pozarolniczej, a takĪe skutków oddziaáywania dziaáalnoĞci pozarolniczej na
dziaáalnoĞü rolniczą w okresie bieĪącym i w dáuĪszym horyzoncie czasowym. Poznanie
prawidáowoĞci zachodzących w maáych gospodarstwach rolniczych w tym zakresie jest
zagadnieniem interesującym zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia.
Pozwala na diagnozowanie tych procesów, a tym samym Ğwiadome oddziaáywanie na te
podmioty za pomocą instrumentów stosowanych w ramach polityki gospodarczej paĔstwa.
RozwaĪania teoretyczne na temat zaleĪnoĞci wystĊpujących pomiĊdzy dziaáalnoĞcią
rolniczą i pozarolniczą wzbogacone zostaáy o wyniki wáasnych badaĔ ankietowych
przeprowadzonych w 2015 roku wĞród osób posiadających maáe gospodarstwa rolne,
realizujących ĞcieĪkĊ dywersyfikacji Ĩródeá swoich dochodów poprzez równoczesne
prowadzenie dziaáalnoĞci rolniczej i pozarolniczej. Badaniami objĊto 80 rolników
z województwa maáopolskiego posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 do 5
ha uĪytków rolnych. Dobór próby przebiegaá w dwóch etapach. W pierwszym etapie
wylosowano grupĊ 301 rolników korzystających z páatnoĞci bezpoĞrednich, ich dobór miaá
charakter losowy. W kolejnym kroku z grupy tej wybrano wszystkich rolników
prowadzących pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą. Zakwalifikowano ich do dalszych
etapów badaĔ. Respondenci pochodzili z 41 gmin, zlokalizowanych na obszarze 14
powiatów województwa maáopolskiego, charakteryzujących siĊ zróĪnicowanym poziomem
rozwoju przedsiĊbiorczoĞci.

Wyniki badaĔ
Analiza cech spoáecznych respondentów wykazaáa, iĪ wiĊkszą skáonnoĞü do
angaĪowania siĊ w pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą przejawiają stosunkowo dobrze
wyksztaáceni mĊĪczyĨni (wyksztaácenie Ğrednie lub wyĪsze), w Ğrednim wieku (30 – 50
lat). Ponad poáowa badanych posiadaáa ponadto wyksztaácenie rolnicze. Respondenci
dysponowali zróĪnicowanym areaáem ziemi – prawie 59% ankietowanych stanowili
wáaĞciciele gospodarstw o powierzchni powyĪej 4 ha do 5 ha UR, jedna piąta badanych
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posiadaáa gospodarstwa o powierzchni powyĪej 3 do 4 ha uĪytków rolnych, 11,0% powyĪej 2 do 3 ha, a 10% rolników gospodarowaáo na uĪytkach o powierzchni 1 do 2 ha.
Wszyscy badani prowadzili produkcjĊ roĞlinną. WĞród dominujących upraw, tj. takich,
które mają najwiĊksze znaczenie ekonomiczne w gospodarstwie rolnym, wymieniane byáy
najczĊĞciej zboĪa, ale takĪe uprawy specjalistyczne: warzywa gruntowe i uprawy pod
osáonami. Prowadzona produkcja roĞlinna miaáa przewaĪnie charakter towarowy.
RównoczeĞnie jedynie nieco ponad 11,0% badanych gospodarstw prowadziáo produkcjĊ
zwierzĊcą, najczĊĞciej utrzymując trzodĊ chlewną.
Obok dziaáalnoĞci rolniczej respondenci prowadzili równieĪ dziaáalnoĞü pozarolniczą
rejestrowaną (91,2% badanych) lub nierejestrowaną (agroturystyka, 8,8% badanych).
WĞród rodzajów prowadzonej dziaáalnoĞci dominowaáy usáugi (67,5%), przede wszystkim
w zakresie budownictwa, rolnictwa czy agroturystyki. Zdecydowanie rzadziej prowadzona
byáa dziaáalnoĞü handlowa, gáównie w zakresie sprzedaĪy hurtowej owoców i warzyw lub
produkcyjna (przetwórstwo spoĪywcze, produkcja wyrobów z metalu, produkcja mebli).
PrzedsiĊbiorcy – rolnicy charakteryzowali siĊ zróĪnicowanym staĪem prowadzenia tej
dziaáalnoĞci, dla 81,2% badanych wynosiá on jednak dáuĪej niĪ 2 lata. Ponad trzy czwarte
respondentów rozpoczĊáo dziaáalnoĞü pozarolniczą w 2004 roku i w latach nastĊpnych. AĪ
52,5% respondentów nie zatrudniaáo pracowników na potrzeby prowadzonej dziaáalnoĞci
pozarolniczej, co wskazuje, iĪ miaáa ona najczĊĞciej formĊ samozatrudnienia. Byáa to teĪ
dziaáalnoĞü najczĊĞciej o zasiĊgu lokalnym lub regionalnym. Jedynie 16,2% badanych jako
rynek swojego dziaáania wskazaáo obszar caáego kraju.
Istotnym elementem wiąĪącym rolniczą sferĊ dziaáalnoĞci rolników ze sferą
pozarolniczą jest wykorzystanie zasobów gospodarstwa rolnego lub wáasnych produktów
rolnych do prowadzenia dziaáalnoĞci pozarolniczej. Na fakt ten wpáywa moĪliwoĞü
zwiĊkszenia dochodu rolnika poprzez wiĊksze zaktywizowanie niewykorzystanych
dotychczas w peáni w dziaáalnoĞci rolniczej wolnych zasobów czynników produkcji, a
takĪe moĪliwoĞü poszukiwania lepszych, efektywniejszych zastosowaĔ dla tych zasobów,
które wykorzystywane są w dziaáalnoĞci rolniczej, nie dają jednak zadawalających efektów
ekonomicznych. Jak wykazaáy badania autora prowadzone na tej samej grupie
respondentów, prezentowane w innych publikacjach, w przypadku wiĊkszoĞci rolników u
podstaw decyzji o uruchomieniu dodatkowej dziaáalnoĞci o charakterze pozarolniczym
leĪaáy przede wszystkim motywy finansowe, związane z pozyskaniem alternatywnego
Ĩródáa dochodów. Istotnym czynnikiem byáa jednak równieĪ moĪliwoĞü lepszego
wykorzystania zasobów gospodarstwa rolnego (ziemi, pracy, kapitaáu rzeczowego i
finansowego oraz wáasnych produktów rolnych), decydująca czĊsto równieĪ o wyborze
branĪy (ĩmija, 2016; 2017). Wyniki przeprowadzonych badaĔ wskazują, Īe w badanej
próbie zasoby gospodarstwa rolnego byáy wykorzystywane na potrzeby prowadzenia
dziaáalnoĞci pozarolniczej przez 71,3% rolników (tabela 2). Zaznaczyü naleĪy, iĪ w grupie
tej znalazáy siĊ osoby prowadzące dziaáalnoĞü pozarolniczą w branĪach, które są:
 rozszerzeniem dotychczasowej dziaáalnoĞci o produkty lub usáugi pokrewne,
pozostające w związku z dotychczasową dziaáalnoĞcią rolniczą (np. usáugi na rzecz
rolnictwa z wykorzystaniem wáasnego sprzĊtu),
 rozszerzeniem dziaáalnoĞci gospodarstwa o dziaáania poprzedzające lub nastĊpujące po
dotychczas realizowanym procesie produkcji rolniczej (np. przetwórstwo rolnospoĪywcze lub sprzedaĪ bezpoĞrednia wáasnych produktów rolnych),
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 niepowiązane z dotychczas prowadzoną dziaáalnoĞcią rolniczą, bazują jednak na
zasobach gospodarstwa rolnego (np. dziaáalnoĞü w zakresie zakwaterowania
i gastronomii, w tym agroturystyka).
W grupie osób nie korzystających z zasobów gospodarstwa rolnego na potrzeby
prowadzonej dziaáalnoĞci pozarolniczej (28,7% badanych) znalazáy siĊ natomiast osoby
prowadzące dziaáalnoĞü gospodarczą niezwiązaną z gospodarstwem rolnym, najczĊĞciej
polegającą na Ğwiadczeniu róĪnego rodzaju usáug budowlanych, produkcji mebli,
doradztwie technicznym czy produkcji artykuáów spoĪywczych, nieopartej jednak na
przetwarzaniu wáasnych produktów z gospodarstwa rolnego.
Do zasobów wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej dziaáalnoĞci pozarolniczej
zaliczano najczĊĞciej wáasne produkty gospodarstwa rolnego, budynki, zarówno
mieszkalne, jak i gospodarcze, posiadany przez gospodarstwo rolne park maszynowy, nieco
rzadziej zasoby ziemi. Do najrzadziej wykorzystywanych zasobów gospodarstwa rolnego
naleĪaáy natomiast siáa robocza zatrudniona w gospodarstwie rolnym oraz inwentarz Īywy i
zasoby finansowe pochodzące z dziaáalnoĞci rolniczej.
Tabela 2. Wykorzystanie zasobów gospodarstwa rolnego w dziaáalnoĞci pozarolniczej
Table 2. Utilization of farm resources in non-agricultural activities
Wyszczególnienie

Liczba rolników
wykorzystujących
zasoby [N=80]

Odsetek rolników
wykorzystujących
zasoby [%]

Rolnicy wykorzystujący zasoby gospodarstwa rolnego dla
potrzeb prowadzenia pozarolniczej dziaáalnoĞci, w tym
wykorzystujący*:

57

71,3

wáasne produkty gospodarstwa rolnego

29

36,3

budynki

25

31,3

park maszynowy (maszyny, urządzenia)

23

28,8

zasoby ziemi

16

20,0

zasoby siáy roboczej (czáonkowie rodziny, pracownicy
najemni)

7

8,8

inwentarz Īywy

1

1,3

zasoby finansowe
* badani mogli wskazaü wiĊcej niĪ jeden rodzaj zasobów.

1

1,3

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie przeprowadzonych badaĔ.

Analizując wyniki badaĔ uznaü moĪna, iĪ w wiĊkszoĞci przypadków prowadzona
dziaáalnoĞü pozarolnicza pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów
gospodarstwa rolnego dziĊki moĪliwoĞci zastosowania ich równieĪ na potrzeby
prowadzenia dziaáalnoĞci pozarolniczej. Przede wszystkim korzyĞü ta dotyczy produktów
wytwarzanych w gospodarstwie (dziĊki czemu staje siĊ moĪliwe zwiĊkszenie wartoĞci
dodanej poprzez ich przetwarzanie, sprzedaĪ lub wykorzystanie np. w dziaáalnoĞci
związanej z zakwaterowaniem i gastronomią) oraz budynków i parku maszynowego
stanowiących zaplecze techniczne gospodarstwa.
W opinii badanych prowadzenie dziaáalnoĞci pozarolniczej przynosi korzyĞci nie tyle
dla samego gospodarstwa rolnego, co przede wszystkim dla rodziny rolnika. Wszyscy
rolnicy jako zasadniczą korzyĞü wskazywali uzyskanie alternatywnego Ĩródáa dochodów
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dla rodziny (tabela 3). Zaznaczyü naleĪy, iĪ w 2015 roku w badanej grupie dla 32,5%
rolników udziaá dochodów z dziaáalnoĞci pozarolniczej w ogólnej kwocie dochodów
gospodarstwa domowego nie przekraczaá 20%, w przypadku 28,7% badanych mieĞciá siĊ
on w przedziale 20-50%, natomiast dla 38,8% badanych Ĩródáo to stanowiáo ponad 50%
dochodów rodziny. Oznacza to, iĪ áącznie dla 61,2% badanych pozarolnicza dziaáalnoĞü
stanowiáa dodatkowe Ĩródáo dochodu, a dla pozostaáych 38,8% Ĩródáo gáównego dochodu
(ĩmija, 2016).
Inną istotną korzyĞcią z prowadzenia dziaáalnoĞci pozarolniczej jest fakt, iĪ stanowi
ona miejsce pracy dla czáonków rodziny rolnika. Na korzyĞü tĊ wskazaáo 15,0%
respondentów. Badania wykazaáy równoczeĞnie, iĪ zasoby przeznaczone na realizacjĊ
dziaáalnoĞci pozarolniczej tylko w pojedynczych przypadkach wykorzystywane są w
gospodarstwie rolnym (9,0% ogóáu badanych). Sytuacja taka dotyczyáa przede wszystkim
majątku rzeczowego (sprzĊtu, maszyn i urządzeĔ) kupowanego na potrzeby prowadzonej
dziaáalnoĞci pozarolniczej. Jedynie 7,5% respondentów wskazaáo na wystĊpowanie
transferu wiedzy, kompetencji, umiejĊtnoĞci np. z zakresu zarządzania dziaáalnoĞcią,
finansów, marketingu, umiejĊtnoĞci przedsiĊbiorczych, nawiązywania kontaktów,
podpisywania umów itp. I wykorzystywanie ich równieĪ w prowadzonej dziaáalnoĞci
rolniczej. Dochody z dziaáalnoĞci pozarolniczej nie byáy równieĪ w wiĊkszoĞci przypadków
przeznaczane na finansowanie dziaáalnoĞci bieĪącej lub inwestycyjnej gospodarstwa
rolnego.
Tabela 3. KorzyĞci dla gospodarstwa rolnego i rodziny páynące z dziaáalnoĞci pozarolniczej
Table 3. Benefits for the farm and family from non-agricultural activities
KorzyĞci

Liczba rolników
wskazujących daną
korzyĞü [N=80]

Odsetek rolników
wskazujących daną
korzyĞü [%]

dodatkowe dochody dla rodziny

80

100,0

miejsce pracy dla czáonków rodziny

12

15,0

wykorzystywanie w gospodarstwie rolnym majątku (sprzĊtu,
maszyn, urządzeĔ) kupowanego na potrzeby prowadzonej
dziaáalnoĞci pozarolniczej

7

8,7

nabycie nowej wiedzy, kompetencji, umiejĊtnoĞci
wykorzystywanych równieĪ w dziaáalnoĞci rolniczej

6

7,5

finansowanie bieĪących wydatków na dziaáalnoĞü rolniczą
dochodami z dziaáalnoĞci pozarolniczej

3

3,7

finansowanie wydatków inwestycyjnych na dziaáalnoĞü rolniczą
dochodami z dziaáalnoĞci pozarolniczej

1

1,3

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie przeprowadzonych badaĔ.

Analiza zmian, jakie w latach 2004–2015 wystąpiáy we wszystkich badanych
gospodarstwach rolnych wykazaáa szereg pozytywnych zjawisk wskazujących na rozwój
dziaáalnoĞci rolniczej (tabela 4). Interesującym faktem jest, iĪ zdecydowanie czĊĞciej
pozytywne zmiany w swoich gospodarstwach rolnych wprowadzali ci rolnicy, którzy
prowadzą dziaáalnoĞü z nim powiązaną, tj. wykorzystują zasoby gospodarstwa rolnego
w swojej dziaáalnoĞci pozarolniczej. CzĊĞciej dokonywali oni zwiĊkszenia skali
prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej poprzez powiĊkszenie powierzchni upraw lub pogáowia
zwierząt. Zdecydowanie czĊĞciej zatrudniali oni nowych pracowników w swoim
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gospodarstwie rolnym. Wykorzystanie zasobów gospodarstwa czĊĞciej przekáadaáo siĊ
równieĪ na wzrost udziaáu produkcji przeznaczanej na rynek i dochodów uzyskiwanych z
dziaáalnoĞci rolniczej. MoĪna zatem wnioskowaü, iĪ prowadzenie dziaáalnoĞci bazującej na
zasobach gospodarstwa rolnego jest czynnikiem czĊĞciej stymulującym pozytywne zmiany
w samym gospodarstwie rolnym niĪ dziaáalnoĞü z nim nie związana.
Tabela 4. Odsetek rolników, którzy odnotowali w latach 2004-2015 zmiany w swoim gospodarstwie rolnym
Table 4. Percentage of farmers who noted changes in their farms from 2004-2015

Zmiany w gospodarstwie rolnym w latach 2004-2015

zwiĊkszenie powierzchni upraw

Odsetek
rolników
ogóáem
[N=80]

Odsetek
korzystających
z zasobów
gospodarstwa
rolnego [N=57]

Odsetek
niekorzystających
z zasobów
gospodarstwa
rolnego [N=23]

55,0

70,2

17,4

zwiĊkszenie pogáowia zwierząt

3,8

5,3

0,0

zwiĊkszenie zatrudnienia

11,3

14,0

4,3

zwiĊkszenie udziaáu produkcji przeznaczanej na rynek

67,5

71,9

56,5

wzrost dochodów z dziaáalnoĞci rolniczej

78,8

89,5

52,2

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie przeprowadzonych badaĔ.

Na pytanie o negatywny wpáyw dziaáalnoĞci pozarolniczej na gospodarstwo rolne
wiĊkszoĞü badanych odpowiedziaáa, iĪ nie wpáywa ona negatywnie na gospodarstwo rolne
(tabela 5). Odpowiedzi takiej udzielali znacznie czĊĞciej rolnicy prowadzący dziaáalnoĞü
powiązaną z gospodarstwem rolnym bądĨ to branĪowo i/lub poprzez wykorzystanie w niej
jego zasobów. Negatywny wpáyw dziaáalnoĞci pozarolniczej na gospodarstwo rolne
wskazywaáy natomiast relatywnie czĊĞciej te osoby, które prowadziáy dziaáalnoĞü w ogóle
niepowiązaną z nim. Wpáyw ten polegaá przede wszystkim na niepodejmowaniu nowych
inwestycji – tak zadeklarowaáy prawie wszystkie osoby wskazujące na wystĊpowanie
negatywnych konsekwencji dziaáalnoĞci pozarolniczej. W pojedynczych przypadkach
wskazywano na zmniejszenie produkcji pod wpáywem dziaáalnoĞci pozarolniczej lub
sprzedaĪ ziemi. Prowadzenie dziaáalnoĞci pozarolniczej nie skáaniaáo natomiast rolników
do wyzbywania siĊ innych skáadników majątku, takich jak np. sprzĊt czy maszyny rolnicze.
Tabela 5. Czy wystąpiá negatywny wpáyw na gospodarstwo rolne? (% odpowiedzi)
Table 5. Has there been a negative impact on the agricultural holding? (% answers)
Wyszczególnienie

TAK

NIE

Ogóáem badani, w tym:

30,0

70,0

- prowadzący dziaáalnoĞü powiązaną
z gospodarstwem rolnym

15,8

84,2

- prowadzący dziaáalnoĞü niepowiązaną
z gospodarstwem rolnym

65,2

34,8

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie przeprowadzonych badaĔ.

Dla zbadania perspektywicznego wpáywu dziaáalnoĞci pozarolniczej na dziaáalnoĞü
rolniczą przeanalizowano plany rolników, odnoszące siĊ do ich dziaáalnoĞci. Jak wynika
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z uzyskanych odpowiedzi, zaprezentowanych w tabeli 6, jedna czwarta badanych rolników
planuje w przyszáoĞci zaprzestaü prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej. WĞród argumentów,
które podają jako powód takiej decyzji, pojawia siĊ przede wszystkim fakt, iĪ prowadzą oni
równolegle pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą i wolą skoncentrowaü siĊ na jej rozwoju.
WĞród innych argumentów przemawiających za taką decyzją wymieniano fakt posiadania
zbyt maáego gospodarstwa o za maáej skali produkcji, aby opáacaáo siĊ w nie inwestowaü.
WĞród osób, które prezentują takie plany trzy czwarte prowadzi dziaáalnoĞü niezwiązaną
z gospodarstwem rolnym.
Tabela 6. Plany rolników odnoĞnie przyszáoĞci dziaáalnoĞci rolniczej
Table 6. Plans of farmers regarding the future of agricultural activity

Plany rolników na przyszáoĞü

Odsetek
rolników
ogóáem
[%],
w tym:

- prowadzący
dziaáalnoĞü
powiązaną
z gospodarstwem
rolnym [%]

- prowadzący
dziaáalnoĞü
niepowiązaną
z gospodarstwem
rolnym [%]

Zaprzestanie dziaáalnoĞci rolniczej

25,0

6,2

18,8

Równolegáe prowadzenie obu dziaáalnoĞci, z tego:

75,0

65,0

10,0

- utrzymanie produkcji rolnej na dotychczasowym poziomie

28,8

20,0

8,8

- zwiĊkszenie produkcji rolnej

46,2

45,0

1,2

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie przeprowadzonych badaĔ.

Pozostaáe 75,0% rolników wyraziáo chĊü równolegáego rozwijania obu rodzajów
dziaáalnoĞci. W grupie tej zdecydowaną wiĊkszoĞü stanowią rolnicy prowadzący
dziaáalnoĞü pozarolniczą związaną z gospodarstwem rolnym – stanowią oni 65,0% ogóáu
badanych. Ponad jedna czwarta, tj. 28,8% respondentów zamierza w przyszáoĞci utrzymaü
produkcjĊ rolną na dotychczasowym poziomie uznając, iĪ jest ona aktualnie dostosowana
do moĪliwoĞci gospodarstwa. Jako jeden z argumentów niezwiĊkszania produkcji
w gospodarstwie rolnym pojawia siĊ równieĪ powód związany z prowadzeniem
dziaáalnoĞci pozarolniczej, która uzupeánia dochody gospodarstwa domowego rolnika.
Prawie poáowa badanych planuje natomiast w najbliĪszych latach zwiĊkszyü produkcjĊ
rolną. Powodem tego w przewaĪającej mierze jest fakt, iĪ rolnicy ci prowadzą dziaáalnoĞü
pozarolniczą związaną z gospodarstwem rolnym lub rolnictwem i mogą na potrzeby tej
dziaáalnoĞci wykorzystywaü produkty wytwarzane w gospodarstwie rolnym lub korzystaü z
jego zaplecza technicznego.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania wpisują siĊ w nurt badaĔ związanych z analizą zaleĪnoĞci
pomiĊdzy dziaáalnoĞcią rolniczą i pozarolniczą w maáych gospodarstwach rolnych. Wyniki
przeprowadzonych badaĔ skáaniają do sformuáowania nastĊpujących wniosków.
1. Pozarolnicza dziaáalnoĞü gospodarcza postrzegana jest przez rolników jako Ĩródáo
korzyĞci przede wszystkim dla samej rodziny rolnika. KorzyĞci te są utoĪsamiane
przez rolników z moĪliwoĞcią wygenerowania dodatkowych dochodów dla rodziny,
bądĨ teĪ powstaniem miejsca pracy dla czáonków rodziny rolnika.
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Istotną korzyĞcią mocno eksponowaną przez rolników jest moĪliwoĞü wykorzystania
w dziaáalnoĞci pozarolniczej zasobów gospodarstwa rolnego, co umoĪliwia
zwiĊkszenie efektywnoĞci ich wykorzystania.
W toku prowadzonych badaĔ stwierdzono, Īe o ile zasoby gospodarstwa rolnego są
czĊsto wykorzystywane w dziaáalnoĞci pozarolniczej, o tyle sytuacja odwrotna,
tj. wykorzystywanie zasobów pozarolniczych w dziaáalnoĞci rolniczej, wystĊpuje
stosunkowo rzadko i dotyczy przede wszystkim parku maszynowego.
W prawie co trzecim badanym gospodarstwie rolnym dziaáalnoĞü pozarolnicza
implikuje negatywne konsekwencje przede wszystkim w postaci zaniechania lub
ograniczenia inwestycji rzeczowych lub teĪ (zdecydowanie rzadziej) zmniejszenia
produkcji lub sprzedaĪy ziemi. Sytuacja ta dotyczy gáównie tych rolników, którzy
prowadzą dziaáalnoĞü pozarolniczą w ogóle nie powiązaną z gospodarstwem rolnym.
W gospodarstwach tych nastĊpowaü zatem bĊdzie najprawdopodobniej stopniowa
marginalizacja dziaáalnoĞci rolniczej, co potwierdzają równieĪ wypowiedzi samych
rolników na temat przyszáoĞci dziaáalnoĞci rolniczej prowadzonej w ich gospodarstwie.
Dla zdecydowanej wiĊkszoĞci badanych pozarolnicza dziaáalnoĞci stanowi
uzupeániające wzglĊdem rolnictwa Ĩródáo dochodów i nie planują oni zaniechania
dziaáalnoĞci rolniczej w najbliĪszej przyszáoĞci. Czynnikiem sprzyjającym takiej
decyzji jest fakt prowadzenia dziaáalnoĞci pozarolniczej powiązanej z gospodarstwem
rolnym i wykorzystywania w niej jego zasobów. W przypadku takich rolników
pozarolnicza dziaáalnoĞü sprzyja pozytywnym zmianom w gospodarstwie rolnym
stając siĊ istotnym czynnikiem zapewniającym jego trwaáoĞü, a nawet rozwój.
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