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Raport IMAS Agri: 60 procent Polaków sądzi, że gospodarstwa rolne
są większe, niż w rzeczywistości
W Polsce aż 85% gospodarstw rolnych ma powierzchnię poniżej 15 ha, zgodnie z danymi GUS. Największe
gospodarstwa znajdują się na północy kraju, a największe rozdrobnienie dotyka Małopolski i Podkarpacia.
Tymczasem, według badań IMAS Agri, 60 procent Polaków sądzi, że gospodarstwa są większe.
Przeciętne polskie gospodarstwo ma nieco ponad 10 ha powierzchni, jest mniejsze od swoich
odpowiedników w Europie Zachodniej i jest to od lat jeden z kluczowych problemów wpływających na
rozwój polskiego rolnictwa. W 2013 r w UE było 10,8 mln gospodarstw rolnych, a największą średnią
wielkość gospodarstwa rolnego w odnotowano w Czechach (133 ha). Druga pod tym względem jest Wielka
Brytania ze średnią 94 ha. Z kolei najmniejsze średnie wielkości wystąpiły w Rumunii (4 ha), na Cyprze (3 ha) i
na Malcie (1 ha).
W naszym kraju dominują małe gospodarstwa rolne, aż 85% z nich wielkością nie przekracza 15 hektarów1.
Ma to co prawda zalety, bo małym łatwiej jest zarządzać, ale jednocześnie stwarza problemy związane z
ekonomiczną wydolnością gospodarstwa.
W badaniu IMAS Agri poprosiliśmy respondentów o określenie wielkości najczęściej występujących
gospodarstw w Polsce, w tym celu mieli wybrać jedną z odpowiedzi: do 15 ha, 15 – 50 ha oraz powyżej 50 ha.
Okazało się, że większość respondentów sądzi, że gospodarstwa w Polsce są duże – ponad połowa wybrała
wielkość od 15 do 50 ha, tymczasem w rzeczywistości takich gospodarstw jest zaledwie 12% w kraju.
Prawidłowej odpowiedzi udzieliło tylko 42 procent respondentów. Nieco więcej poprawnych odpowiedzi
oddali mężczyźni (46 proc.), osoby młode do 29 lat (49 proc.), osoby z wykształceniem wyższym (47 proc.).
Mieszkańcy wsi także znają tę sytuację lepiej, niż „miastowi” – 47 proc. z nich znało rzeczywistą odpowiedź.
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GUS, Rocznik statystyczny rolnictwa 2016.

Marcin Piwowarczyk, badacz z Instytutu IMAS International podsumowuje – „Sytuacja ekonomiczna rolników
jest powiązana ściśle z wielkością gospodarstwa. Polacy, obserwując dynamiczny rozwój tej branży sądzą, że
rolnicy gospodarzą na dużych obszarach. Prawda jednak jest inna – w Polsce wciąż mamy do czynienia z
małymi gospodarstwami i dużym rozdrobnieniem. Tym bardziej należy się cieszyć, że rolnicy tak dobrze
odnajdują się w tej trudnej sytuacji.”

O BADANIU
IMAS International w dniach 15-18 stycznia 2018 roku przeprowadził sondaż metodą ankiety internetowej
CAWI, na kwotowej próbie Polaków n=500. Rozkład płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości i
regionu (NUTS 2) zgodny z rozkładem populacji mieszkańców Polski w wieku od 15 do 64 lat.
O IMAS INTERNATIONAL
IMAS International Sp. z o.o. (www.imas.pl) od 1994 roku zajmuje się profesjonalnymi badaniami rynku i
opinii społecznej. Prowadzi badania w Polsce i za granicą. Od 2017 roku prowadzi rolniczy panel badawczy
IMAS Agri (www.imasagri.pl), w ramach którego wspólnie z rolnikami pomaga firmom i instytucjom
związanych z branżą rolną w ulepszaniu produktów, dopasowywaniu usług do zmieniających się warunków
pracy farmera. Na internetowym blogu blog.imasagri.pl pojawiać się będą Raporty IMAS Agri poświęcone
różnym kwestiom branżowym.
Więcej raportów IMAS Agri: http://imas.pl/doswiadczenie/raporty/raporty-imas-agri/

