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Abstract. The paper addresses issues of the economic decline of farms in the mountain and submountain areas. The main objective of the work was to present opinions of users of farms reducing
production concerning the way of future use of land resources at their disposal and the influence of the
European integration process on their farm economic situation. The conducted analyses show a
considerably advanced processes of economic decline in the investigated farms. In the perspective of a
few years more than half of them will most probably lose their agricultural status, whereas the other
will assume or stabilize their character of supplementary farms, where incomes derived from farming
will actually provide only additional and generally small part of family income. Respondents’
opinions on the influence of the European integration on their farms are diversified, but they only
rarely see a chance for their farms’ development, which results mainly from the acreage and character
of the analyzed subjects.
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Synopsis. W pracy podjĊto zagadnienia dotyczące upadku ekonomicznego gospodarstw na obszarach
górskich i podgórskich. Gáównym celem opracowania byáo przedstawienie opinii uĪytkowników
gospodarstw ograniczających produkcjĊ na temat planowanego sposobu wykorzystania posiadanych
zasobów ziemi i wpáywu procesu integracji europejskiej na sytuacjĊ gospodarstwa. W wyniku
przeprowadzonych analiz moĪna stwierdziü bardzo duĪe zaawansowanie procesów upadku
ekonomicznego w badanych gospodarstwach. Ponad poáowa z nich w perspektywie kilkunastu lat
utraci najprawdopodobniej charakter rolniczy, a pozostaáe przyjmą lub utrwalą charakter gospodarstw
suplementarnych, z których dochody stanowiü bĊdą jedynie dodatkową i to na ogóá niewielką czĊĞü
dochodów rodziny. Zdania respondentów na temat wpáywu integracji europejskiej na ich gospodarstwa
są podzielone, niemniej bardzo rzadko upatrują oni szans na rozwój swoich gospodarstw, co wynika
gáównie z wielkoĞci i charakteru badanych podmiotów.
Sáowa kluczowe: upadek ekonomiczny, gospodarstwa rolne, gospodarstwa suplementarne

Wprowadzenie
W badaniach naukowych ostatnich dwóch dekad bardzo wiele uwagi poĞwiĊcono
potrzebie dywersyfikacji dochodów rodzin rolniczych i wdraĪaniu koncepcji tzw.
wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa, przy którym gospodarstwa rolnicze
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nieposiadające wystarczającego potencjaáu do konkurowania na rynkach krajowych, a
obecnie równieĪ na rynku Unii Europejskiej, powinny poszukiwaü dodatkowych Ĩródeá
dochodów pozarolniczych. Dla obszarów leĪących na pograniczu ĝląska i Maáopolski od
niemal póá wieku bardzo charakterystyczny jest model gospodarstw dwuzawodowych
(cháopsko-robotniczych), których powstawaniu sprzyjaá rozwijający siĊ dynamicznie na
tym terenie przemysá. Transformacja gospodarki spowodowaáa znaczne ograniczenie
miejsc pracy w przemyĞle, co w poáączeniu z pogorszeniem warunków ekonomicznych
produkcji rolnej wymusiáo uruchomienie potencjaáu przedsiĊbiorczoĞci tkwiącego w
lokalnym spoáeczeĔstwie. MoĪna zatem twierdziü, iĪ koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich byáa na tym obszarze bardzo skutecznie wdraĪana.
W konsekwencji zachodzących przemian naleĪy odejĞü juĪ dziĞ od tezy o
„dodatkowoĞci” zatrudnienia i dochodów pozarolniczych dla uĪytkowników gospodarstw
rolnych (rolników i ich rodzin) tzw. Podbeskidzia. Dla wiĊkszoĞci rodzin rolniczych to
dochody z gospodarstwa są dodatkowym Ĩródáem dochodów, podczas gdy gáówne Ĩródáo
utrzymania rodziny znajduje siĊ poza posiadanym (uĪytkowanym) gospodarstwem rolnym.
Pozwala to na definiowanie takich gospodarstw jako gospodarstw suplementarnych
(uzupeániających dochody). Suplementarny charakter wiĊkszoĞci gospodarstw Pogórza
Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich moĪe byü wynikiem celowej dziaáalnoĞci
ich wáaĞcicieli, bardzo czĊsto jest jednak kolejnym etapem ich upadku ekonomicznego na
co zwracali juĪ uwagĊ w swoich badaniach m.in. Moskal i inni [2002] oraz Wojewodzic
[2008B]
Uwagi metodyczne
Opracowanie stanowi jeden z elementów rozwaĪaĔ nad przyczynami zaniechania i
ograniczania produkcji rolniczej przez gospodarstwa rolnicze w poáudniowej Polsce.
Badania ankietowe zostaáy przeprowadzone wĞród uĪytkowników gospodarstw rolniczych
powiatu wadowickiego. Powiat wadowicki leĪy na pograniczu dwóch krain geograficznych
Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich, stwarza to przesáanki do
twierdzenia, iĪ procesy zachodzące w gospodarstwach z tego obszaru dobrze oddają
przebieg badanych zjawiska na obszarach górzystych (górskich i podgórskich) w tej czĊĞci
Karpat. Dobór gospodarstw ze wzglĊdu na podjĊty temat byá celowo-losowy, przedmiotem
zainteresowania byáy gospodarstwa, które zaniechaáy lub znacznie ograniczyáy produkcjĊ
rolniczą w stosunku do okresu wskazanego przez respondenta za najlepszy dla tego
gospodarstwa.
Gáównym celem opracowania jest przedstawienie opinii uĪytkowników gospodarstw
ograniczających produkcjĊ odnoĞnie sposobu wykorzystania posiadanych zasobów ziemi i
wpáywu procesu integracji europejskiej na sytuacjĊ gospodarstwa. PodjĊto równieĪ próbĊ
oceny zaawansowania procesu upadku ekonomicznego w 262 badanych gospodarstwach
oraz najbardziej prawdopodobnej drogi ich przeksztaáceĔ w perspektywie kolejnych
kilkunastu lat.
Upadek ekonomiczny rozumiany jest jako ograniczanie funkcji produkcyjnych
gospodarstwa, aĪ do momentu caákowitego zaprzestania dziaáalnoĞci rolniczej. Proces ten
moĪe nastĊpowaü gwaátownie (np. w wyniku zdarzeĔ losowych, sytuacji rodzinnej, stanu
zdrowia), na ogóá jednak przebiega stopniowo, bĊdąc konsekwencją bardzo wielu
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czynników, i to zarówno o charakterze zewnĊtrznym jak i wewnĊtrznym. Do czynników
zewnĊtrznych, mających wpáyw na inicjowanie procesów upadku ekonomicznego, ich skalĊ
i tempo, naleĪą przede wszystkim warunki ekonomiczne prowadzenia produkcji rolniczej,
tj. relacje cen produktów rolnych i Ğrodków produkcji, udogodnienia i bariery wynikające z
polityki paĔstwa wobec rolnictwa. Bardzo istotną rolĊ odgrywa teĪ alternatywny dochód,
jaki rolnik moĪe uzyskaü z pracy poza wáasnym gospodarstwem, oraz wysokoĞü renty
ekonomicznej, jaką moĪna uzyskaü z udostĊpnienia posiadanych zasobów ziemi innym
podmiotom. Do istotnych czynników wewnĊtrznych gospodarstwa zaliczyü naleĪy
wielkoĞü i strukturĊ posiadanych zasobów ziemi, pracy i kapitaáu, preferowany model pracy
i Īycia i in.
W prezentowanych rozwaĪaniach dokonano oceny zaawansowania procesów upadku
ekonomicznego wykorzystując nastĊpujące kryteria: przyczyny ograniczania produkcji,
wiek uĪytkownika, zaangaĪowania czáonków rodziny w pracĊ w gospodarstwie, posiadane
Ĩródáa dochodów czáonków rodziny, plany wykorzystania posiadanych zasobów. WieloĞü
kryteriów i duĪa róĪnorodnoĞü badanych gospodarstw wymagaáy indywidualnego podejĞcia
do kaĪdego z nich. W wyniku przeprowadzonych procedur wyodrĊbnione zostaáy
nastĊpujące grupy gospodarstw:
• stabilne gospodarstwa rolnicze (ROL), w których produkcja rolnicza jest
prowadzona przez osoby w wieku poniĪej 50 lat i stanowi w dalszym ciągu
gáówne Ĩródáo utrzymania rodziny,
• stabilne gospodarstwa suplementarne (SU), w których po okresie ograniczania
produkcji nastąpiáa stabilizacja produkcji rolniczej, bĊdącej istotnym Ĩródáem
samozaopatrzenia lub/i dodatkowych dochodów dla rodziny rolnika,
• gospodarstwa na doĪycie (DO), w których produkcja prowadzona jest gáównie z
myĞlą osiągniĊcia ĞwiadczeĔ emerytalnych (co najmniej 1 osoba ma powyĪej 50
roku Īycia i oczekuje na rentĊ bądĨ emeryturĊ rolniczą, brak realnego nastĊpcy,
który podtrzyma produkcjĊ rolniczą),
• gospodarstwa seniorów (SE), w których produkcja wynika gáównie z
przyzwyczajenia i uporu osób posiadających Ğwiadczenia emerytalne lub rentowe
(obydwaj wspóámaáĪonkowie mają powyĪej 50 lat oraz niezarobkowe lub
zarobkowe Ĩródáo dochodów i brak realnego nastĊpcy; moĪe wystĊpowaü
formalny nastĊpca, który jednak jedynie pomaga w gospodarstwie posiadając inne
Ĩródáo dochodów),
• gospodarstwa o charakterze spekulacyjnym (SP), czyli gospodarstwa przejĊte
przez nastĊpców z myĞlą o ich sprzedaĪy w przyszáoĞci lub czerpania korzyĞci o
charakterze socjalnym (np. dostĊp do rolniczych ubezpieczeĔ spoáecznych);
produkcja, o ile jest jeszcze prowadzona to przede wszystkim w celach
zachowawczych (utrzymanie ziemi w dobrej kulturze rolnej aby korzystaü z
dopáat); w grupie tej wystĊpują równieĪ gospodarstwa pobierające dopáaty
obszarowe mimo uĪyczenia swojej ziemi innym podmiotom (nieformalny i
nielegalny charakter tego zjawiska powoduje, iĪ rolnicy nie przyznają siĊ do tego
w trakcie badaĔ ankietowych),
• gospodarstwa bezrolne (BR), czyli podmioty funkcjonujące w statystyce
powszechnej jako gospodarstwa rolnicze, a nie posiadające w praktyce cech
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gospodarstwa rolnego, tzn. powierzchnia < 1 ha UR lub/i produkcja rolnicza
ograniczona do przydomowego ogródka.

Wyniki badaĔ
Zlokalizowane na obszarze Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich
gospodarstwa rolnicze to przede wszystkim podmioty o bardzo maáej powierzchni. ĝrednia
wielkoĞü badanych gospodarstw ksztaátowaáa siĊ na poziomie 4,2 ha UR, co jest wielkoĞcią
niewiele wyĪszą od Ğredniej dla obszaru Maáopolski. W ostatnich kilkunastu latach, mimo
znacznego ograniczenia liczby miejsc pracy w przemyĞle, wciąĪ znaczna czĊĞü osób
bĊdących wáaĞcicielami bądĨ uĪytkownikami gospodarstw rolnych znajduje zatrudnienie
poza rolnictwem, gdzie odradzają siĊ maáe i Ğrednie przedsiĊbiorstwa. Ogromne znaczenie
dla mieszkaĔców obszarów wiejskich tego regionu mają renty i emerytury wypracowane
przez czáonków rodzin rolniczych w latach 70. i 80. XX wieku, stanowiąc niejednokrotnie
gáówne Ĩródáo utrzymania caáych rodzin.
Nie ulega wątpliwoĞci, iĪ gáównymi przyczynami ograniczania produkcji przez
gospodarstwa rolne w Polsce są czynniki ekonomiczne, a przede wszystkim brak
opáacalnoĞci produkcji oraz trudnoĞci zbytu wytwarzanych produktów rolnych. Ekonomia
skali jest szczególnie bezwzglĊdna dla maáych gospodarstw obszarów górskich i
podgórskich, które wobec braku moĪliwoĞci uzyskania satysfakcjonujących cen za
wytwarzane przez siebie produkty znacznie ograniczyáy produkcjĊ towarową. SpoĞród
badanych gospodarstw obszarów podgórskich 18% nie wykazaáo w 2005 roku Īadnej
produkcji towarowej, natomiast wĞród tych, które taką produkcjĊ wytworzyáy, wynosiáa
ona Ğrednio niecaáe 7700 zá rocznie. WĞród gospodarstw zlokalizowanych na obszarach
górskich aĪ 28% nie oferowaáo swojej produkcji na rynku, Ğrednia wartoĞü produkcji
sprzedanej gospodarstw posiadających powiązania z rynkiem wynosiáa natomiast okoáo
6200 zá. ĝwiadczy to o tym, iĪ wiĊkszoĞü badanych gospodarstw produkuje gáównie bądĨ
wyáącznie na samozaopatrzenie.
Bardzo istotnymi przyczynami ograniczania i zaniechania produkcji rolniczej są
równieĪ nastĊpstwa zmiany modelu pracy poza gospodarstwem, gdzie pracodawcy
wymagają bardzo czĊsto peánej dyspozycyjnoĞci i mobilnoĞci, co bardzo utrudnia
równolegáe prowadzenie gospodarstwa. Brak nastĊpców oraz niechĊü ludzi máodych do
pracy w rolnictwie wynika m.in. z braku parytetu dochodowego przy porównaniu pracy w
gospodarstwie rolniczym i pracy najemnej poza gospodarstwem. Wzrastające
wynagrodzenia w gospodarce powodują wzrost kosztów alternatywnych pracy we wáasnym
gospodarstwie, co przy niskich cenach za wytwarzane produkty rolnicze prowadzi do braku
uzasadnienia ekonomicznego dla prowadzonej w nim produkcji rolniczej [Wojewodzic
2008B]
WĞród badanych gospodarstw dominowaáy zdecydowanie gospodarstwa
suplementarne, stanowiące dodatkowe Ĩródáo dochodów dla uĪytkujących je rodzin. Dla co
dwudziestego gospodarstwa, dochody z rolnictwa stanowiáy gáówne Ĩródáo dochodów
(ROL). Ponad poáowĊ badanych gospodarstw stanowiáy jednostki, które moĪna
zakwalifikowaü do stabilnych gospodarstw suplementarnych (SU). Za bardzo wysoki uznaü
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naleĪy udziaá gospodarstw uĪytkowanych przez osoby posiadające juĪ wypracowane
wczeĞniej emerytury lub renty (SE). Bardzo czĊsto gospodarstwa te posiadają formalnego
nastĊpcĊ, jednak jego zaangaĪowanie w pracĊ w gospodarstwie jest bardzo maáe (<10 h
tygodniowo).
ĝrednia powierzchnia UR w gospodarstwach uĪytkowanych przez osoby posiadające
juĪ wypracowane Ğwiadczenia emerytalno-rentowe oraz w gospodarstwach o charakterze
spekulacyjnym jest relatywnie mniejsza niĪ w pozostaáych grupach. Znaczna czĊĞü
gospodarstw oczekujących na Ğwiadczenia emerytalne lub rentowe (DO) to gospodarstwa,
które przez wiele lat próbowaáy zachowaü charakter gospodarstw rolniczych lub stabilnych
gospodarstw suplementarnych. Wobec braku Ğrodków na rozwój, problemów zdrowotnych,
a przede wszystkim braku zainteresowania gospodarowaniem wĞród nastĊpców ograniczyáy
one produkcjĊ przyjmując postawĊ „na dotrwanie”. Gospodarstwa te posiadają jednak
przeciĊtnie wiĊksze zasoby ziemi i uzyskaáy w 2005 roku wyĪszą przeciĊtną wartoĞü
produkcji towarowej niĪ stabilne gospodarstwa suplementarne, co poĞrednio Ğwiadczyü
moĪe o wiĊkszym znaczeniu rolnictwa i dochodów rolniczych dla rodzin z nimi
związanych (tabela 1).
Tabela 1. Wybrane charakterystyki badanych gospodarstw w zaleĪnoĞci od zaawansowania procesu ograniczania
produkcji
Table 1. Selected characteristics of analyzed farms according to the stage of reduction of production process
Charakterystyka

Grupy gospodarstw
ROL

SU

DO

SE

SP

Udziaá w liczbie badanych gospodarstw, %

4,6

56,9

11,1

21,8

5,7

ĝrednia powierzchnia w momencie przejĊcia przez
obecnego wáaĞciciela, ha

6,4

4,1

4,1

3,5

3,2

ĝrednia powierzchnia w 2006 r., ha

5,6

4,1

4,8

3,2

3,3

PrzeciĊtna liczba osób zaangaĪowanych w pracĊ w
gospodarstwie w 2006 r.

3,3

3,2

3,3

2,5

0,7

PrzeciĊtne nakáady pracy, FWU*/100 ha UR

34,8

30,3

27,1

32,9

1,8

5,6

9,8

2,2

1,5

PrzeciĊtna wartoĞü produkcji towarowej w 2005 r.
16,5
tys. zá/gospodarstwo
* FWU – roczna jednostka pracy nieopáaconej równa 2200 godzin.
ħródáo: badania wáasne

Maáa podaĪ ziemi na lokalnym rynku bardzo ogranicza rozwój podmiotom silniejszym
ekonomicznie, czeĞü gospodarstw wciąĪ „walczących” o przetrwanie dodatkowo nie
posiada wystarczających zasobów finansowych na powiĊkszanie swojej bazy produkcyjnej.
Obrót ziemią rolniczą przyjmuje zazwyczaj formĊ uĪyczenia ziemi. Powszechnie spotykane
jest zatrzymywanie „prawa” do pobierania dopáat bezpoĞrednich przez wáaĞciciela ziemi,
który ponosi równieĪ obciąĪenia finansowe wynikające z tytuáu wáasnoĞci, tj. podatek
rolny, skáadka na ubezpieczenie spoáeczne, OC gospodarstwa rolnego. Mimo
pojawiających siĊ coraz czĊĞciej przesáanek wskazujących na chĊü sprzedaĪy lub
formalnego wydzierĪawienia posiadanych gruntów, barierĊ moĪe stanowiü deklarowana
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powszechnie w 2004 roku chĊü otrzymywania dopáat do obszarów o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW), która ogranicza moĪliwoĞü dokonywania obrotu
ziemią przez piĊü lat od momentu otrzymania pierwszej páatnoĞci.
MoĪliwoĞü sprzedaĪy ziemi rozwaĪa 8,0% gospodarstw poddanych badaniom.
NajwiĊkszą skáonnoĞü do sprzedaĪy ziemi wykazują gospodarstwa uznane za podmioty o
charakterze spekulacyjnym. Podmioty uznane za stabilne gospodarstwa suplementarne
najchĊtniej w przypadku zaniechania produkcji rolniczej podzieliáyby posiadaną ziemiĊ na
dziaáki (i w domyĞle sprzedaáy), na takie rozwiązanie wskazywaáo ponad 30 %
respondentów z tej grupy (kategoria „inne” tabela 2). NajwiĊkszy odsetek respondentów
gotowych sprzedaü ziemiĊ na cele rolnicze odnotowano wĞród skrajnych grup wiekowych
do 30 lat i powyĪej 60 (okoáo 15%). Osoby máode traktują ziemiĊ mniej sentymentalnie,
osoby w starszym wieku nie mogąc przekonaü swoich bliskich do podjĊcia
gospodarowania, áatwiej ulegają ich presji godząc siĊ na sprzedaĪ ziemi (pieniądze áatwiej
jest podzieliü). Na przywiązanie osób starszych do ziemi poĞrednio wskazuje równieĪ
gotowoĞü do pozostawienia ziemi odáogiem. O ile wĞród rolników w wieku do 30 roku
Īycia skáonnych do odáogowania ziemi byáo okoáo 7%, to wraz z wiekiem odsetek ten
wzrastaá, osiągając wĞród rolników w wieku powyĪej 60 lat ponad 21%. Do ciekawych
wniosków skáania analiza skáonnoĞci do wydzierĪawienia gruntów w zaleĪnoĞci od
wyksztaácenia respondenta. MoĪna postawiü tezĊ, iĪ im wyĪsze wyksztaácenie tym
skáonnoĞü do wydzierĪawienia gruntów wiĊksza. O ile wĞród respondentów z
wyksztaáceniem podstawowym skáonnych do wydzierĪawienia ziemi w przyszáoĞci byáo
okoáo. 14 %, to wĞród osób z wyksztaáceniem wyĪszym prawie 30 %, przy czym Īaden z
respondentów posiadających wyĪsze wyksztaácenie nie rozwaĪaá sprzedaĪy ziemi na cele
rolnicze, a co trzeci gotów byá ją podzieliü na dziaáki.
Tabela 2. Opinie respondentów na temat przyszáoĞci gospodarstwa w zaleĪnoĞci od zaawansowania procesów jego
upadku ekonomicznego
Table 2. Respondents’ opinions on their farm future accrding to the stage of process of farm economic decline

Grupy
gospodarstw
ROL
SU
DO
SE
SP
Razem

Co stanie siĊ z posiadanymi gruntami rolnymi w przypadku dalszego ograniczania
lub zaniechania produkcji rolniczej
sprzedaĪ ziemi przekazanie ziemi inne
pozostawienie
oddanie
ziemia
czáonkowi
ziemi odáogiem
ziemi w na cele rolnicze
bĊdzie
rodziny
dzierĪawĊ
obsiewana
50,0
8,3
8,3
8,3
25,0
8,3
26,8
12,8
18,8
6,7
22,1
34,9
31,0
13,8
17,2
10,3
24,1
20,7
12,3
24,6
14,0
8,8
26,3
17,5
0,0
33,3
20,0
13,3
13,3
26,7
23,7
16,4
17,2
8,0
22,9
27,9

ħródáo: badania wáasne

Odsetek gospodarstw utrzymujących siĊ wyáącznie bądĨ gáównie z pracy we wáasnym
gospodarstwie z roku na rok siĊ zmniejsza. Przeprowadzone badania wskazują, iĪ jest on
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wyĪszy na obszarach podgórskich niĪ górskich. Wedáug danych GUS w 2002 roku dla co
piątej rodziny rolniczej w skali caáego kraju gáównym Ĩródáem utrzymania byáa praca we
wáasnym gospodarstwie rolnym4. WskaĨnik ten byá natomiast o ponad poáowĊ niĪszy na
obszarze Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich. Dla co trzeciego
gospodarstwa domowego uĪytkownika gospodarstwa rolnego gáównym Ĩródáem dochodów
byáy niezarobkowe Ĩródáa utrzymania, w tym renty i emerytury [Wojewodzic 2008A].
Zdaniem respondentów dochody z gospodarstwa rolniczego pozostają gáównym
Ĩródáem utrzymania dla okoáo 14% gospodarstw znajdujących siĊ w ich sąsiedztwie, przy
czym potwierdza siĊ teza postawiona powyĪej, iĪ wiĊkszy odsetek takich gospodarstw jest
na obszarach podgórskich niĪ górskich (tabela 3). Wynika to m.in. ze Ğredniej wielkoĞci
gospodarstw i rolniczej przydatnoĞci gleb do produkcji rolnej. Respondenci bardzo
niechĊtnie przyznają siĊ do wyjazdów do pracy za granicami kraju (okoáo 8%), bardzo
chĊtnie jednak wskazują na znaczenie tego zjawiska wĞród sąsiadów, gdzie dotyczy ono ich
zdaniem okoáo 30% rodzin.
Skala upadku ekonomicznego gospodarstw rolniczych jest bardzo trudna do
precyzyjnego obliczenia, gdyĪ znaczna czĊĞü gospodarstw to podmioty „papierowe”, nie
prowadzące dziaáalnoĞci rolniczej, a mimo to funkcjonujące w oficjalnych statystykach
jako gospodarstwa rolne. Zdaniem respondentów okoáo 1/3 gospodarstw rolniczych w ich
sąsiedztwie nie prowadzi juĪ dziaáalnoĞci rolniczej, a w perspektywie najbliĪszych
dziesiĊciu lat zjawisko to dotyczyü bĊdzie okoáo poáowy gospodarstw na badanym
obszarze, co, biorąc pod uwagĊ odsetek gospodarstw nie posiadających realnego nastĊpcy,
jest twierdzeniem uzasadnionym.
Tabela 3. Opinie respondentów na temat sytuacji w gospodarstwach sąsiadów, %
Table 3. Respondents’ opinion on situation in their neighbours’ farms, %
Sytuacja w gospodarstwach sąsiadów

Pogórze
Zachodniobeskidzkie

Odsetek gospodarstw w najbliĪszym sąsiedztwie
w których:
A/ gáównym lub wyáącznym Ĩródáem utrzymania jest
gospodarstwo rolnicze
B/ przynajmniej jedna osoba z rodziny czasowo
wyjeĪdĪa do pracy za granicą
C/ nie prowadzi siĊ dziaáalnoĞci rolniczej, a ziemia jest
wydzierĪawiona lub leĪy odáogiem
D/ trudno bĊdzie znaleĨü nastĊpcĊ, który chĊtnie
poprowadzi gospodarstwo
E/ w perspektywie dziesiĊciu lat nie bĊdzie siĊ
prowadziáo Īadnej dziaáalnoĞci rolniczej poza

4

Region
Beskidy
Zachodnie

16,4

10,6

13,6

33,8

26,5

30,3

31,4

36,1

33,6

50,9

47,5

49,3

46,4

54,4

50,3

Gospodarstwo wedáug GUS to obszar uĪytków rolnych o powierzchni powyĪej 0,1 ha.
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Razem

przydomowym ogródkiem
F/ w perspektywie dziesiĊciu lat sprzeda ziemiĊ
rolniczą

33,8

36,9

35,3

ħródáo: badania wáasne

Zdaniem respondentów w wyniku postĊpujących procesów upadku ekonomicznego
dojdzie do uwolnienia znacznych zasobów ziemi rolniczej, gdyĪ na sprzedaĪ ziemi zgodzi
siĊ co trzecie gospodarstwo w ich sąsiedztwie. Do prognozy tej naleĪy jednak podchodziü
bardzo ostroĪnie, gdyĪ, jak wykazują analizy udzielanych odpowiedzi, respondenci
znacznie czĊĞciej dopuszczają moĪliwoĞü sprzedaĪy ziemi przez sąsiadów niĪ swojej
wáasnej. Dlatego teĪ duĪo bardziej prawdopodobne jest gwaátowne nasilenie zjawiska
dzierĪawy i uĪyczenia ziemi.
Przeprowadzone badania i obserwacje pozwalają na twierdzenie, iĪ bĊdzie siĊ w
dalszym ciągu zwiĊkszaáa liczba gospodarstw zaprzestających produkcji i udostĊpniających
posiadane zasoby ziemi innym podmiotom. WĞród badanych gospodarstw ograniczających
produkcjĊ rolniczą, w perspektywie kilkunastu lat nie bĊdzie juĪ najprawdopodobniej
gospodarstw, gdzie gáównym Ĩródáem dochodów bĊdzie praca we wáasnym gospodarstwie
rolnym (rys. 1). WiĊkszoĞü prowadzących je rolników uzyska Ğwiadczenia emerytalne, a
przejmujący ziemiĊ formalni nastĊpcy pracują juĪ obecnie zawodowo poza gospodarstwem,
co spowoduje przeksztaácenie tych gospodarstw w gospodarstwa seniorów (SE) lub w
przypadku duĪego zaangaĪowania nastĊpcy w dziaáalnoĞü rolniczą w stabilne gospodarstwa
suplementarne (SU). MoĪliwe jest równieĪ caákowite odejĞcie od produkcji rolniczej. Brak
w sporządzonej kilkunastoletniej prognozie dla badanych gospodarstw podmiotów, gdzie
gáównym Ĩródáem dochodów bĊdzie gospodarstwo rolnicze (ROL) oraz tzw. gospodarstw
na doĪycie nie oznacza, Īe nie bĊdzie takich gospodarstw na badanym obszarze.
Gospodarstwa o takim charakterze bĊdą bowiem powstawaáy z gospodarstw, które jeszcze
dziĞ próbują walczyü o przetrwanie zwiĊkszając skalĊ produkcji, bądĨ procesy ograniczania
produkcji nastĊpują w nich wolniej, przez co nie znalazáy siĊ w analizowanej grupie
gospodarstw.
60,0
50,0
%

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

ROL

SU

DO

SE

SP

BR

2006 r

4,5

56,0

11,4

22,0

6,1

0,0

perspektywa
kilkunastu lat

0,0

24,2

0,0

9,8

48,6

17,4

2006 r

perspektywa kilkunastu lat

Rys. 1. Struktura zbiorowoĞci badanych gospodarstw wedáug najbardziej prawdopodobnych kierunków
przeksztaáceĔ w perspektywie kilkunastu lat
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Fig. 1. Structure of the population of analyzed farms according to the most probable directions of transformations
in several years’ perspective
ħródáo: [Wojewodzic 2008C]

Szacuje siĊ, Īe spoĞród tzw. „stabilnych gospodarstw suplementarnych” w
perspektywie kilkunastu lat swój obecny charakter zachowa poniĪekj 40%, Ğwiadczą o tym
m.in. obecne zaangaĪowanie potencjalnych nastĊpców w pracĊ w gospodarstwie, wiek
obecnych uĪytkowników gospodarstw oraz ich opinie na temat przyszáoĞci gospodarstwa i
posiadanych zasobów. Przy czym nie we wszystkich gospodarstwach juĪ dziĞ moĪna
wskazaü realnych nastĊpców.
SU ĺ SU (34%) ĺ SU (34%)5
Prawdopodobnie okoáo 15 % stabilnych gospodarstw suplementarnych w
perspektywie kilku najbliĪszych lat przeksztaáci siĊ w gospodarstwa oczekujące ĞwiadczeĔ
emerytalno-rentowych, a tylko poáowa z nich ma szansĊ na kontynuacjĊ dziaáalnoĞci
rolniczej w przyszáoĞci i powrót do charakteru „stabilnego gospodarstwa
suplementarnego”.
SU ĺ DO/SE (15%) ĺ SU (7%)
Pozostaáe gospodarstwa zasilą szeregi gospodarstw o charakterze spekulacyjnym.
SU ĺ DO/SE (15%) ĺ SP (8%)
Co piąte gospodarstwo z grupy stabilnych gospodarstw suplementarnych
prawdopodobnie sprzeda posiadaną ziemiĊ lub wycofa siĊ z jej uĪytkowania, ograniczając
swoją dziaáalnoĞü rolniczą do powierzchni mniejszej niĪ jeden hektar lub rezygnując z niej
caákowicie. Przy czym okoáo 13% stabilnych gospodarstw suplementarnych juĪ w
najbliĪszych kilku latach zmieni swój charakter na gospodarstwa o charakterze
spekulacyjnym (SP).
SU ĺ SP/BR (19%) ĺ SP (13%)
SU ĺ SU/BR (19%) ĺ BR (6%)
W gospodarstwa o charakterze spekulacyjnym w perspektywie kilku lat przeksztaáci
siĊ i utrzyma przez pewien okres ten charakter prawdopodobnie co trzecie gospodarstwo
kwalifikowane obecnie jako stabilne gospodarstwo suplementarne.
SU ĺ SP (32%) ĺ SP (32%)
Tabela 4. Opinie respondentów na temat wpáywu procesu integracji z UE na przemiany zachodzące w ich
gospodarstwie w zaleĪnoĞci od zaawansowania procesu upadku ekonomicznego, %
Table 4. Respondents’ opinions on the influence of European integration process on changes occurring in their
farms according to the stage of their economic decline, %

5
Ten i podobne poniĪsze zapisy mają oznaczaü kolejne stadia alternatywnych przeksztaáceĔ grupy gospodarstw
suplementarnych. Suma procentów w stadium poĞrednim (kilka lat) koĔcowym (kilkanaĞcie lat) daje 100%.
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Wpáyw przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej na gospodarstwo
Grupa
gospodarstw

ROL

przyspieszy
proces
upadania

nie bĊdzie
miaá
wiĊkszego
wpáywu

spowolni
proces
upadania

zahamuje
proces
upadania

przyczyni siĊ
do rozwoju

25,0

8,3

50,0

8,3

8,3

SU

28,1

35,6

21,2

7,5

7,5

DO

34,5

37,9

20,7

0,0

6,9

SE

32,1

42,9

12,5

5,4

7,1

SP

7,1

78,6

0,0

7,1

7,1

Razem

28,4

38,5

19,5

6,2

7,4

ħródáo: badania wáasne

Respondenci bardzo rzadko upatrują szanse na przetrwanie swojego gospodarstwa w
korzyĞciach páynących z procesu integracji europejskiej (7,4%). Jest to zresztą uzasadnione,
ze wzglĊdu na wielkoĞü i charakter badanych gospodarstw. Przedstawione wyniki badaĔ
(tab. 4) potwierdzają tezĊ, iĪ wprowadzane rozwiązania i instrumenty wsparcia w duĪej
mierze spowalniają przeksztaácenia strukturalne na wsi, bowiem im proces upadku
ekonomicznego w gospodarstwie jest mniej zaawansowany, tym odsetek opinii o
spowalnianiu procesu upadku ekonomicznego gospodarstw przez instrumenty
wspólnotowej polityki rolnej wiĊkszy. Utrwalanie obecnej struktury obszarowej
gospodarstw jest czynnikiem hamującym podnoszenie konkurencyjnoĞci w gospodarstwach
potencjalnie rozwojowych, które szczególnie na badanym obszarze cierpią na brak wolnych
zasobów ziemi.
Ponad 1/3 badanych respondentów ma ĞwiadomoĞü, iĪ wpáyw procesów integracji
europejskiej na ich gospodarstwa jest bardzo ograniczony, a procesy w nich zachodzące są
wynikiem czynników mających czĊsto charakter wewnĊtrzny.

Podsumowanie
Gospodarstwa ograniczające produkcjĊ na obszarze Pogórza Zachodniobeskidzkiego i
Beskidów Zachodnich to przede wszystkim gospodarstwa suplementarne, dla których
dochody (w przypadku gospodarstw samozaopatrzeniowych produkcja) uzyskiwane z
pracy we wáasnym gospodarstwie rolnym stanowią jedynie uzupeánienie do gáównych
dochodów, których Ĩródáem jest praca poza gospodarstwem. Przedstawione wyniki badaĔ
pokazują, iĪ w przypadku dalszych niekorzystnych zmian relacji pomiĊdzy opáatą pracy
wáasnej w gospodarstwie a alternatywnym dochodem z pracy poza gospodarstwem,
nastĊpowaü bĊdzie dalsze ograniczanie, a w konsekwencji zaniechanie dziaáalnoĞci w
badanych gospodarstwach rolnych. Szacuje siĊ, iĪ w perspektywie kilku lat w powiecie
wadowickim produkcji rolniczej nie bĊdzie prowadziáo 50-60% gospodarstw, a na sprzedaĪ
swojej ziemi zdecydowaü siĊ moĪe nawet 30 % jej wáaĞcicieli. NajczĊĞciej wskazywaną
formą wykorzystania posiadanych zasobów ziemi w przypadku dalszego ograniczania
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produkcji jest podziaá posiadanej ziemi na dziaáki (i oczekiwanie na korzystne oferty
zakupu), a w przypadku braku moĪliwoĞci przekwalifikowania ziemi na cele pozarolnicze
przekazanie jej komuĞ z rodziny lub oddanie w dzierĪawĊ. Co piąty z respondentów nie
dopuszczaá moĪliwoĞci caákowitego zaprzestania produkcji twierdząc, iĪ bez wzglĊdu na
okolicznoĞci ziemia pozostanie obsiana.
Ocena wpáywu procesów integracji europejskiej na gospodarstwa respondentów byáa
bardzo zróĪnicowana, niespeána 30% pytanych wskazywaáo na przyĞpieszenie procesów
ograniczania produkcji i upadku ekonomicznego jako na jeden ze skutków procesów
integracyjnych. Pozostaáe osoby uzaleĪniaáy tempo i zakres procesu ograniczania produkcji
od innych czynników, doszukując siĊ nawet szans na spowolnienie lub zahamowanie
procesu ograniczania produkcji. Niespeána 8% badanych uĪytkowników gospodarstw
widziaáo szanse na rozwój swojego gospodarstwa.
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