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Struktura prezentacji:
 Gospodarka obszarów wiejskich – potrzeba pozarolniczych
miejsc pracy
 Wiejski eko-system rozwoju przedsiębiorczości – słabe i
mocne strony wsi jako miejsca prowadzenia biznesu
 Polityka i instrumenty wspierające przedsiębiorczość i rozwój
przedsiębiorstw na obszarah wiejskich
 Programy UE i instrumenty wspierające tworzenie miejsc
pracy na wsi
 Wnioski

Uwarunkowania społecznoekonomiczne wsi (1)
Proces dezagraryzacji polskiej wsi:
 Polska wieś jest w coraz mniejszym stopniu zależna od
rolnictwa. Gospodarka wiejska to dziś kompozycja lokalnych
podmiotów gospodarczych reprezentujących wszystkie trzy
sektory gospodarki: rolnictwo, przemysł, w tym przetwórstwo,
oraz usługi rynkowe i publiczne.
 Odsetek pracujących w rolnictwie zmniejszył się z ok. 25% na
początku transformacji do około 12% w 2013 r.
 Dla około 35% gospodartsw domowych z użytkowaniem
gospodarstwa indywidualnego, działalność rolnicza stanowi
główne źródło utrzymania.
 Około 60% mieszkanców wsi nie ma związków
gospodarstwem rolnym; silne zróżnicowanie regionalne.

Klasy oceny
wg Jenks' Natural Breaks
(udział klasy w zbiorze)
korzystna (46%)
przeciętna (25%)
niekorzystna (29%)
poglądowa granica rozbiorowa
obszar miejski
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Uwarunkowania społecznoekonomiczne wsi (2)
Dlaczego polska wieś potrzebuje pozarolniczych miejsc pracy?
 Malejąca rolna rolnictwa w gospodarce narodowej (udział w PKB 3,3%)
oraz malejąca liczba gospodarstw rolnych (o ok 1/3 wg danych spisowych)
 Ukryte bezrobocie (wieś jako rezerwuar siły roboczej).
 We wszystkich latach po 1989 r. stopa bezrobocia ludności bezrolnej na
wsi była znacznie wyższa niż w miastach. W latach 1993-2003 stopa
bezrobocia wzrosła w gospodarstwach rolnych z 6,7% w 1995 r. do 9,6% w
2003 r., a bezrolnych - odpowiednio z 22,9% do 27,1%.
 W4Q2013 r. wg BAEL stopa bezrobocia na wsi wyniosła 9,7%, w tym
ludności bezrolnej - 12,7% a rolniczej 6,0%.
 Dysparytet dochodowy – dochód do dyspozycji per capita w miastach był
o 42% wyższy niż w wiejskich gospodarstw domowych w 2014 r.

Źródło: Raport o stanie wsi. Polska Wieś 2014, Nurzyńska & Poczta(red.), GUS
05/2015

Zmiana liczby gospodarstw w Polsce
2002-2010
Lata

2002

Liczba
Powierzchnia UR
gospodarstw
[tys. ha]
rolnych [tys. ]
2 933
16 899

Średnia
[ ha]
5,76

2010

2 278

15 534

6,82

2010:2002
[%]

77,6

91,9

118,4

Żródło: PSR 2010, GUS, Warszawa 2011
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Uwarunkowania społecznoekonomiczne wsi (3)
Dlaczego polska wieś potrzebuje pozarolniczych miejsc pracy?

 Depopulacja i migracja
 Wskaźniki przedsiębiorczości na wsi niekorzystne (około 1/4
zarejestrowanych w systemie REGON przedsiębiorstw jest
zlokalizowanych na wsi);
 Niski udział (2,3%) prowadzących działalność gospodarczą w
strukturze społeczno-zawodowej wsi
Źródło: Raport o stanie wsi. Polska Wieś 2014, Nurzyńska & Poczta(red.)
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Słabe strony eko-systemu wiejskiej
przedsiębiorczości (1)
 Niski poziom rozwoju loklanych rynków wynikający z niskiej siły nabywczej
mieszkańców wsi (dysparytet dochodowy) ;

 Utrudniony dostęp do końcowego odbiorcy usług i towarów – niska gęstość
zaludnienia i peryferyjność ;
 Niższe wykształcenie i kwalifikacje (niższa jakość kapitału ludzkiego) oraz
niska koncentracja siły roboczej na wsi – ograniczony dostęp do
wykwaifikowanych specjalistów
 Niska jakość infrastruktury technicznej w porównaniu z terenami miejskimi
(drogi, system zaopatrzenia w wodę i kanalizacja, szerokopasmowa sieć
internetowa, sieć energetyczna), co podwyższa koszty dla potencjalnych
inwestorów;

Słabe strony eko-systemu wiejskiej
przedsiębiorczości (2)
 Utrudniony dostęp do infrastruktury finansowej i nowoczesnych
instrumentów finansowych (kapitał na rozpoczęcie działalności
gospodarczej na wsi);
 Utrudniony dostęp do szkoleń i fachowego doradztwa
biznesowego dla wiejskich przedsiebiorców, przyszłych i
istniejących (często nieadekwatność oferowanego wsparcia);
 Niski poziom kultury przedsiębiorczoścsi (postawy, ocena, role
społeczne);
 Niski poziom kapitału społecznego (zaufanie, współpraca);
 Brak ukierunkowanej polityki wsparcia uwzględniającej potrzeby
przyszłych przedsiębiorców i istniejących na rynku
przedsiębiorstw.

Instrumenty wsparcia i rozwoju
przedsiębiorczości i przedsiębiorstw
 Instrumenty wsparcia bezpośredniego – finansowane z funduszy publicznych
transfery i/lub usługi oferowane istniejącym i potencjalnym przedsiębiorcom
speniającym kryteria przyznania pomocy:
 Instrumenty bezzwrotne (dotacje, subsydia) finansujące działalność
operacyjną i inwestycyjną, a także doradztwo biznesowe i szkolenia
 Zwrotne instrumenty finansowe – subsydiowane kredyty i pożyczki,
gwarancje, kapitał zalążkowey, fundusze wysokiego ryzyka, kapitałowe
fundusze inwestycyjne
 Instrumenty wsparcia pośredniego - pomoc pośrednia adresowana do
wszystkich aktywnych i potencjalnych przedsiębiorców poprzez tworzenie
przyjaznych warunków i klimatu inwestycyjnego (w tym sfera regulacyjna):
polityka makro-ekonomiczna (polityka stopy procentowej), prawne
uregulowania (np. prawo podatkowe, upadłościowe), budowa i rozwój
odpowiedniej infrastruktury technicznej, społecznej czy finansowej.

Unijna polityka wsparcia i rozwoju
przedsiębiorczości i przedsiębiorstw

 Europejska Polityka Spójności – wspieranie regionów o niskim
poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego i niwelowanie
zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego
między regionami UE;
 Wspólna polityka rolna – sektorowo ukierunkowana polityka
wspierająca zmiany struktury gospodarki wiejskiej celem
poprawy efektywności i konkurencyjności rolnictwa a także
rozwoju obszarów wiejskich;

FunduszeUE dla Polski w latach 20072013 w mln euro
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Fundusze UE dla Polski w mld euro
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Malejące realne wydatki na WPR 1990-2013
(ogólne wydatki WPR w mld euro i ich udział w
budżecie UE w cenah stalych 2011

Struktura wydatków WPR w grupach krajów
2008-2013
II

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
pozarolnicze miejsca pracy

2007-2013
Cel: pozarolnicze miejsca pracy
(start-upy, tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw,
dywersyfikacja działalności w
kierunku nierolniczym,
LEADER)
Grupy docelowe: rolnicy i
domownicy,
mikroprzedsiębiostwa, LGD
Udział w budżecie : 7,9%

2014-2020
Cel: pozarolnicze miejsca pracy
(start-upy, dywersyfikacja
działalności w kierunku
nierolniczym, istniejące
przedsiębiostwa - wsparcie w
ramach LEADERa)
Grupy docelowe: rolnicy i
domownicy, istniejące MSP,
LGD
Udział w budżecie : 8,9%

Programy i instrumenty UE wspierające
pozarolnicze miejsca pracy 2000-2020
Program

Instrumenty
Dywersyfikacja
działalności na obszarach
wiejskich

SAPARD
SPO
Dywersyfikacja
Restrukturyzacja działalności rolniczej na
2004-2006
wsi
Dywersyfikacja w
PROW 2007kierunku działalności
2013
pozarolniczej
PROW 2007Tworzenie i rozwój
2013
mikroprzedsiębiorstw
PROW 20142020
PROW 20142020

Działalność pozarolnicza
LEADER (w tym wsparcie
dla istniejących
podmiotów) -

Liczba
projektów

Wydatki/Alokacja*

Udział w budżecie
programu (%)

4 071

85 mln euro

6,75%

4015

70 mln euro

6%

21530

345 mln euro*

2,00%

28670

1023 mln euro*

5,90%

.

480 mln euro

3,5%

.

735 mln euro

5,4%

Co jest niezbędne?
 Zintegrowane podejście na poziomie krajowym i
regionalnym do programowania polityki wsparcia dla
tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich
 W świetle malejących funduszy UE rośnie rola krajowej
polityki tworzeniu miejsc pracy na wsi (w tym likwidacja
barier regulacyjnych)
 Kompleksowy ekosystem wiejskiej przedsiębiorczości
obejmujący dostęp do: infrastruktury biznesowej,
informacji, szkoleń i doradztwa dla przyszłych,
nowopowstałych i istniejących przedsiębiorstw
 Nowoczesne instrumenty finansowe oferujące dostęp do
zewnętrznego kapitału, które są bardziej efektywne niż
tradycyjne dotacje i subsydia (efekt mnożnikowy)

Dziękuję za uwagę

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
POZAROLNICZA W PROCESACH
DYWERSYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARSTW ROLNYCH
Adam Czudec, Dariusz Zając
Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Ekonomii

Dywersyfikacja jako metoda poprawy
wykorzystania zasobów
gospodarstw rolnych
Przyczyny procesu dywersyfikacji
Formy dywersyfikacji
Korzyści ekonomiczne, środowiskowe
i społeczne z dywersyfikacji działalności
gospodarstw

Cel, materiał empiryczny
i metody badań
 Określenie skali i przyczyn regionalnego
zróżnicowania procesu dywersyfikacji
działalności gospodarstw rolnych w Polsce
 Materiał badawczy:
• Dane GUS
• Wyniki badań ankietowych wśród rolników

 Formy dywersyfikacji objęte badaniem:
• Produkcja żywności metodami ekologicznymi
• Bezpośrednia sprzedaż produktów rolniczych
• Pozarolnicza działalność gospodarcza,
w tym agroturystyka

Tabela 1. Obszary prawnie chronione i rolnicza produkcja towarowa
oraz odsetek gospodarstw ekologicznych w Polsce i w województwach
Wyszczególnienie
Polska
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Współczynnik zmienności V (%)
Region objęty badaniami ankietowymi**

Udział obszarów prawnie
chronionych w powierzchni
ogólnej (w %)*

Rolnicza produkcja towarowa
na 1 ha użytków rolnych (w zł)*

Odsetek gospodarstw
ekologicznych*

32,5
18,6
31,8
22,7
38,8
19,6
52,1
29,7
27,2
44,9
32,0
32,7
22,2
64,9
46,7
31,6
21,7

5312,0
4084,0
6024,0
4649,0
4582,0
5808,0
4090,0
6840,0
5155,0
2750,0
4404,0
4864,0
5717,0
4543,0
4050,0
7850,0
3935,0

1,9
2,0
0,6
1,2
6,7
0,4
1,3
1,2
0,3
1,3
4,3
2,3
0,4
1,3
9,9
0,8
12,5

38,7

25,2

125,5

54,0

3794,3

1,3

* dane z 2013 roku, ** region południowo-wschodniej Polski obejmujący trzy województwa, tj.: małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS w Warszawie

Wykres 1. Odsetek gospodarstw rolnych rynku lokalnego
w Polsce i w poszczególnych województwach
(dane z 2010 roku)*

*gospodarstwa rolne realizujące powyżej 50% rolniczej produkcji towarowej w sprzedaży bezpośredniej
Źródło: Bank Danych Lokalnych oraz PSR 2010, GUS w Warszawie

Tabela 2. Odsetek gospodarstw rolnych z pozarolniczą działalnością
gospodarczą i agroturystycznych w Polsce i w województwach
Wyszczególnienie
Polska
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Współczynnik zmienności V (%)
Region objęty badaniami ankietowymi***

Odsetek gospodarstw rolnych z
pozarolniczą działalnością gospodarczą*

Odsetek
gospodarstw agroturystycznych**

8,1
10,1
8,8
6,0
8,8
10,0
11,7
6,3
13,3
4,9
4,0
10,4
12,5
4,9
10,2
8,4
15,4
36,0

0,5
1,1
0,4
0,2
0,4
0,1
0,9
0,2
0,4
0,7
0,8
1,6
0,7
0,3
1,7
0,3
1,3
70,9

7,2

0,6

*dane z PSR 2010, ** dane z GUS z 2011 roku, *** region południowo-wschodniej Polski obejmujący trzy województwa, tj.: małopolskie, podkarpackie i
świętokrzyskie.
Źródło: Bank Danych Lokalnych oraz PSR 2010, GUS w Warszawie.

Tabela 3. Korzyści wynikające z produkcji rolniczej metodami ekologicznymi
w ocenie rolników
Ocena dokonana przez rolników*
Korzyści
Sprzyja poprawie sytuacji ekonomicznej gospodarstwa
rolnego
Umożliwia uzyskiwanie wsparcia finansowego z Unii
Europejskiej
Sprzyja rozwojowi gospodarstwa rolnego
Powoduje wzrost dochodów i stanowi źródło utrzymania
rodziny
Sprzyja poprawie wykorzystania zasobów pracy w
gospodarstwie rolnym
Sprzyja poprawie sytuacji materialnej rodziny
Sprzyja poprawie warunków życia rodziny
Sprzyja poprawie wykorzystania majątku w gospodarstwie
rolnym
Stanowi źródło żywności dla rodziny
Stanowi czynnik przyciągający turystów i zwiększający
popyt z ich strony
Sprzyja zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi
Sprzyja poprawie sytuacji ekonomicznej pozarolniczej
działalności gospodarczej
Sprzyja rozwojowi pozarolniczej działalności gospodarczej
Sprzyja podtrzymaniu tradycji rodzinnych

A
8,4

B
16,5

8,3

15,8

8,2
8,1

22,9
26,0

6,9

17,2

6,4
6,2
5,2

22,6
46,4
40,3

4,9
4,9

29,3
89,9

4,4
4,2

79,3
106,7

4,1
3,8

107,6
91,2

* rolnicy oceniali istotność każdej korzyści w skali od 0 do 10, przy czym 0 to nieistotna, 1-2 bardzo mało istotna, 3-4 mało istotna, 5-6 średnio
istotna, 7-8 istotna, 9-10 bardzo istotna; A – średnia, B – współczynnik zmienności
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych gospodarstw rolnych

Tabela 4. Korzyści wynikające ze sprzedaży bezpośredniej produktów
z gospodarstwa rolnego w ocenie rolników
Ocena dokonana przez rolników*
Korzyści
Powoduje wzrost dochodów i stanowi źródło
utrzymania rodziny
Sprzyja poprawie sytuacji ekonomicznej
gospodarstwa rolnego
Sprzyja rozwojowi gospodarstwa rolnego
Sprzyja poprawie sytuacji materialnej
rodziny
Sprzyja poprawie warunków życia rodziny
Sprzyja poprawie wykorzystania majątku w
gospodarstwie rolnym
Sprzyja poprawie wykorzystania zasobów
pracy w gospodarstwie rolnym
Sprzyja poprawie sytuacji ekonomicznej
pozarolniczej działalności gospodarczej
Sprzyja rozwojowi pozarolniczej
działalności gospodarczej
Stanowi czynnik przyciągający turystów i
zwiększający popyt z ich strony
Sprzyja zachowaniu dziedzictwa
kulturowego wsi

A
7,4

B
32,2

7,0

31,9

6,4
6,2

46,1
41,4

5,5

51,9

4,8

59,5

4,6

57,7

3,7

111,1

3,4

112,6

2,8

149,5
146,5

2,7

Objaśnienia do tabeli: * rolnicy oceniali istotność każdej korzyści w skali od 0 do 10, przy czym 0 to nieistotna, 1-2 bardzo mało istotna,
3-4 mało istotna, 5-6 średnio istotna, 7-8 istotna, 9-10 bardzo istotna; A – średnia, B – współczynnik zmienności
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych gospodarstw rolnych

Tabela 5. Korzyści z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
dla gospodarstwa domowego i rodziny w ocenie rolników
Ocena dokonana przez rolników*
Korzyści
Wzrost dochodów gospodarstwa
domowego
Możliwość utrzymania rodziny i
gospodarstwa domowego
Poprawa warunków (standardu) życia
rodziny
Możliwość wykształcenia dzieci
Stworzenie miejsc pracy dla siebie i
członków rodziny
Możliwość dokonania inwestycji w
gospodarstwie domowym (remont domu,
zakup samochodu itp.)
Zdobycie nowych umiejętności,
kwalifikacji, doświadczeń itd.
Poprawa wykorzystania powierzchni i
zasobów mieszkalnych

A
8,2

B
23,7

7,2

32,3

6,3

37,2

6,2
6,0

48,7
41,8

5,7

44,7

4,2

146,5

0,9

289,4

Objaśnienia do tabeli: * rolnicy oceniali istotność każdej korzyści w skali od 0 do 10, przy czym 0 to nieistotna,
1-2 bardzo mało istotna, 3-4 mało istotna, 5-6 średnio istotna, 7-8 istotna, 9-10 bardzo istotna; A – średnia, B –
współczynnik zmienności
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych gospodarstw rolnych

Tabela 6. Korzyści z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
dla gospodarstwa rolnego w ocenie rolników
Ocena dokonana przez rolników*
Korzyści

Poprawa wykorzystania majątku z gospodarstwa rolnego

A
5,9

B
47,2

Poprawa wykorzystania zasobów pracy z gospodarstwa rolnego

4,5

50,9

Możliwość dokonania inwestycji w gospodarstwie rolnym (zakup ziemi, budowa,
remonty budynków, zakup maszyn, środków transportu itp.)

3,3

84,7

Możliwość utrzymania gospodarstwa rolnego (przekazywanie dochodów z
działalności pozarolniczej na bieżące potrzeby gospodarstwa rolnego)

3,2

108,6

Wzrost wydajności pracy w gospodarstwie rolnym

2,0

100,4

Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym

2,0

96,4

Otwarcie nowych, trwałych możliwości zbycia produktów rolnych (przetwórstwo
rolno-spożywcze, własny sklep, sprzedaż agroturystom itp.)

1,6

196,6

Obniżka kosztów produkcji i działalności gospodarstwa rolnego (zmniejszenie
zużycia nakładów pracy, nakładów materialnych – nawozy mineralne, środki
ochrony roślin itp.)
Wprowadzenie nowego rodzaju produkcji rolniczej (produkcja metodami
ekologicznymi, uprawa roślin energetycznych itd.)

1,3

124,0

0,7

284,0

Wprowadzenie innowacji, nowej technologii w gospodarstwie rolnym

0,6

246,3

* rolnicy oceniali istotność każdej korzyści w skali od 0 do 10, przy czym 0 to nieistotna, 1-2 bardzo mało istotna, 3-4 mało istotna,
5-6 średnio istotna, 7-8 istotna, 9-10 bardzo istotna; A – średnia, B – współczynnik zmienności
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych gospodarstw rolnych

Tabela 7. Korzyści z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
dla obszarów wiejskich w ocenie rolników
Ocena dokonana przez rolników*
Korzyści
A

B

Poprawa estetyki (wyglądu) domu i jego otoczenia,
gospodarstwa rolnego, wsi itd.
Przeciwdziałanie wyludnianiu się terenów wiejskich

3,7

61,2

3,5

66,2

Stworzenie możliwości dla rozwoju innych pozarolniczych
form działalności gospodarczej na wsi np. rzemiosło,
rękodzielnictwo itd.
Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców wsi i tym samym
zmniejszenie bezrobocia
Wzrost dochodów jednostki samorządu lokalnego (gminy)

3,4

68,6

3,1

98,5

3,1

94,7

Odnowienie, unowocześnienie terenów wiejskich

2,8

80,1

Poprawa stanu i dalszy rozwój infrastruktury technicznej

1,6

146,4

Poprawa stanu i dalszy rozwój infrastruktury społecznej

1,3

155,3

Poprawa stanu i dalszy rozwój otoczenia instytucjonalnego
biznesu
Poprawa stanu i dalszy rozwój infrastruktury turystycznej

1,1

169,0

0,8

274,4

Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi i wspieranie
dalszego rozwoju kultury wiejskiej, tradycji, sztuki ludowej
itd.

0,7

288,5

Objaśnienia do tabeli: * rolnicy oceniali istotność każdej korzyści w skali od 0 do 10, przy czym 0 to nieistotna, 1-2 bardzo mało istotna, 3-4 mało istotna,
5-6 średnio istotna, 7-8 istotna, 9-10 bardzo istotna; A – średnia, B – współczynnik zmienności
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych gospodarstw rolnych

WNIOSKI
 Duże regionalne zróżnicowanie procesu dywersyfikacji
działalności gospodarstw rolnych w Polsce
 Największe regionalne różnice dotyczą odsetka gospodarstw
ekologicznych w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych,
najmniejsze zaś – sprzedaży bezpośredniej
 Relatywnie małe zaawansowanie rozwoju różnych form
dywersyfikacji charakteryzuje regiony, które potencjalnie powinny
być liderami pod tym względem (regiony południowej i wschodniej
Polski)
 Rolnicy realizujący różne formy dywersyfikacji dostrzegają
z tego tytułu przede wszystkim korzyści ekonomiczne dla ich rodzin,
natomiast małe znaczenie ma ten proces dla rozwoju
gospodarstw rolnych , a zwłaszcza obszarów wiejskich

