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Kluczowe czynniki dekapitalizacji majątku gospodarstw
upadających poáudniowej Polski3
Key factors of property decapitalization in economically
declining agricultural holdings in southern Poland

Abstract. The article attempts to identify relationships between selected factors resulting from the
internal situation of farms and frequency with which farm managers make decisions to get rid of
property components. These factors included farm acreage, level of production sold, age and
education of farm managers.
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Synopsis. W opracowaniu podjĊto próbĊ wskazania zaleĪnoĞci pomiĊdzy wybranymi czynnikami
wynikającymi z wewnĊtrznej sytuacji gospodarstw a czĊstotliwoĞcią podejmowania przez kierujących
tymi gospodarstwami decyzji o pozbyciu siĊ skáadników majątku. Czynnikami tymi byáy wielkoĞü
obszarowa gospodarstw, poziom produkcji towarowej, wiek i wyksztaácenie kierujących
gospodarstwami.
Sáowa kluczowe: dekapitalizacja, gospodarstwo rolne, upadáoĞü

Wprowadzenie
W ostatnich latach nasileniu ulegáy procesy inwestycyjne w gospodarstwach
rolniczych. Fakt ten wynika obecnie z dostĊpnoĞci Ğrodków pomocowych na inwestycje
[Mikoáajczyk 2007]. ZauwaĪyü jednak moĪna, Īe panująca w latach dziewiĊüdziesiątych i
na początku obecnego wieku dekoniunktura w rolnictwie umoĪliwiaáa rozwój za
poĞrednictwem inwestycji jedynie podmiotom silnym ekonomicznie. W zdecydowanej
wiĊkszoĞci gospodarstw obserwowano natomiast pogáĊbiający siĊ proces ograniczania
wydatków na inwestycje, co skutkowaáo w dekapitalizacji posiadanego majątku (ujemne
inwestycje netto) i ograniczaniu potencjaáu wytwórczego.
Relatywnie niska zdolnoĞü konkurencyjna rolnictwa wynika m.in. z faktu, iĪ rolnicy
nie są w stanie przenieĞü caáoĞci lub czĊĞci swojego potencjaáu produkcyjnego do innych
gaáĊzi gospodarki narodowej, co pozbawia ich korzyĞci alokacyjnych [WoĞ 2001].
NastĊpujące obniĪanie opáacalnoĞci produkcji rolniczej, a tym samym i dochodów
rolniczych, bĊdące wynikiem zmniejszającego siĊ popytu na produkty rolne,
powiĊkszającego siĊ dysparytetu pomiĊdzy cenami produktów rolnych a cenami Ğrodków

1

Dr inĪ.,e-mail: rrjmikol@cyf-kr.edu.pl
Dr inĪ.,e-mail: rrtwojew@cyf-kr.edu.pl
3
Praca finansowana ze Ğrodków na naukĊ w latach 2006-2008 jako projekt badawczy nr 2 P06R 020 30
2

66

produkcji, dopáywu importowanej wysoko dotowanej ĪywnoĞci oraz zmniejszającego siĊ
udziaáu wydatków na rolnictwo w budĪecie paĔstwa [Iwaszkiewicz i Boczek 2007],
powoduje ograniczanie produkcji, a w konsekwencji prowadzi do upadku ekonomicznego
podmiotów najsáabszych ekonomicznie i uwolnienia czĊĞci zasobów czynników produkcji.
Zjawiska te stanowią potwierdzenie wystĊpującej w literaturze tezy o tzw. „kreatywnej
destrukcji” wskazującej na koniecznoĞü upadku podmiotów sáabych ekonomicznie w celu
zapewnienia (przez transfer czynników produkcji) moĪliwoĞci rozwoju podmiotom
silniejszym [PieĔkowska 2005]. Uwalniana ziemia jako niemobilny czynnik produkcji
znajduje nabywców gáównie na lokalnym rynku, uwalniane zasoby innych Ğrodków
trwaáych ulegają w znacznej czĊĞci likwidacji, gdyĪ są na ogóá bardzo mocno
wyeksploatowane. CzĊĞü budynków ma szansĊ na zmianĊ sposobu wykorzystania. Ciągniki
rolnicze i maszyny mogą znaleĨü nabywcĊ, trafiają jednak na ogóá do gospodarstw, które
bardzo trudno zaliczyü do gospodarstw rozwijających siĊ.
W opracowaniu podjĊto próbĊ wskazania zaleĪnoĞci pomiĊdzy wybranymi
czynnikami wynikającymi z wewnĊtrznych uwarunkowaĔ gospodarstwa, a czĊstotliwoĞcią
podejmowanych decyzji o pozbyciu siĊ skáadników majątku.

Uwagi metodyczne
Opracowanie stanowi jeden z elementów rozwaĪaĔ nad przyczynami zaniechania i
ograniczania produkcji rolniczej przez gospodarstwa rolnicze w poáudniowej Polsce4.
Badania ankietowe zostaáy przeprowadzone wĞród uĪytkowników gospodarstw rolniczych
powiatu wadowickiego. Wybór powiatu wynika z jego lokalizacji oraz charakteru
rolnictwa, dobrze oddających warunki panujące na Pogórzu Zachodniobeskidzkim i w
Beskidach Zachodnich. Dobór gospodarstw ze wzglĊdu na podjĊty temat byá celowolosowy, przedmiotem zainteresowania byáy gospodarstwa, które zaniechaáy lub znacznie
ograniczyáy produkcjĊ rolniczą, tzn. w których szacowana skala produkcji rolniczej
mierzona wartoĞcią produkcji koĔcowej brutto gospodarstwa zmniejszyáa siĊ o minimum
30% w stosunku do okresu wskazanego przez respondenta za najlepszy dla tego
gospodarstwa. Weryfikacja przeprowadzonych ankieto-wywiadów pozwoliáa poddaü
dalszej analizie 264 gospodarstwa speániające zaáoĪone kryteria.
Gáównym celem opracowania jest ocena wpáywu wybranych czynników na
podejmowanie decyzji o pozbyciu siĊ skáadników majątku w gospodarstwach upadających
zlokalizowanych na obszarach górskich i podgórskich. Upadek ekonomiczny rozumiany
jest jako ograniczanie funkcji produkcyjnych gospodarstwa, aĪ do momentu caákowitego
wygaszenia dziaáalnoĞci rolniczej.
W opracowaniu wskazano czĊstotliwoĞü podejmowanych decyzji o sprzedaĪy lub
wydzierĪawieniu ziemi oraz likwidacji lub sprzedaĪy maszyn bez przeprowadzenia
inwestycji odtworzeniowych. Uzyskane wyniki informują o odsetku gospodarstw, które
dokonaáy tych czynnoĞci, w stosunku do ogóáu podmiotów zakwalifikowanych do danej
grupy. Szczególną uwagĊ poĞwiĊcono w opracowaniu ziemi, jako podstawowemu
czynnikowi produkcji w gospodarstwie.
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Tradycyjne w Polsce przywiązanie cháopów do ziemi jest bardzo silne, ale ulega
stopniowemu osáabieniu i racjonalizacji. Na podjĊcie decyzji o sprzedaĪy lub
wydzierĪawieniu ziemi wpáywa jednak wiele szczególnych czynników [Wilkin 2000]. W
artykule podjĊto próbĊ oceny wpáywu wielkoĞci obszarowej gospodarstw, wartoĞci
produkcji towarowej oraz wieku i poziomu wyksztaácenia rolników na czĊstotliwoĞü
podejmowania decyzji o pozbyciu siĊ skáadników majątku. Znaczenia miaáo podjĊcie tego
typu decyzji, a nie obszar sprzedawanej ziemi, bądĨ wartoĞü maszyn wycofywanych z
gospodarstw.

Charakterystyka próby badawczej
Uwarunkowania historyczne, spoáeczne i przyrodnicze obszarów górzystych
poáudniowej Polski przez szereg lat ksztaátowaáy odmiennoĞü struktury agrarnej tego
obszaru. Maáe i bardzo maáe gospodarstwa rolnicze gospodarujące w trudnych warunkach
przyrodniczych, przy znacznych preferencjach ze strony panującego systemu
gospodarczego i relatywnie áatwym dostĊpie do rynku pracy z powodu rozwoju po II
wojnie Ğwiatowej przemysáu, inwestowaáy znaczną czĊĞü wolnych Ğrodków finansowych w
uzbrojenie techniczne. Wobec braku tradycji zespoáowego uĪytkowania maszyn
doprowadziáo to do relatywnie duĪego nasycenia, a nawet przesycenia tego obszaru
maszynami rolniczymi, które ulegaáy zuĪyciu ekonomicznemu nie osiągając
przewidzianych dla nich progów okresów amortyzacji.
Tabela 1. Techniczne uzbrojenie ziemi i pracy
Table 1. Land and labour equipment with technical facilities
Grupa gospodarstw

Region
Pogórze
Zachodniobeskidzkie

Beskidy
Zachodnie

Maáopolska i
Pogórze

Polska

WskaĨnik technicznego uzbrojenia ziemi, zá/ha UR5
Bardzo maáe (<4 ESU)
Maáe (4 – 8 ESU)

35,9

35,3

21,2

15,1

31,7

29,8

18,3

14,5

103,6

93,4

WskaĨnik technicznego uzbrojenia pracy, tys. zá/AWU6
Bardzo maáe (<4 ESU)

119,5

122,0

Maáe (4 – 8 ESU)
163,4
146,7
117,1
106,2
ħródáo: opracowanie na podstawie standardowych wyników indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących
rachunkowoĞü w ramach systemu FADN w 2005 roku.

Wysokie wartoĞci wskaĨnika technicznego uzbrojenia ziemi obserwowane na
obszarach Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich znajdują potwierdzenie
w wynikach standardowych uzyskiwanych przez gospodarstwa indywidualne prowadzące
rachunkowoĞü rolną w ramach systemu FADN w 2005 roku. Uzbrojenie techniczne
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gospodarstw omawianych obszarów górzystych jest zdecydowanie wyĪsze niĪ w pozostaáej
Polsce, co jest widoczne szczególnie w przypadku wskaĨnika technicznego uzbrojenia
ziemi (tab. 1).
Bardzo duĪe zatrudnienie w rolnictwie Polski Poáudniowej i niska wartoĞü
jednostkowa Ğrodków trwaáych, jakimi dysponuje wiĊkszoĞü gospodarstw, powodują, iĪ
róĪnice w wysokoĞci wskaĨnika technicznego uzbrojenia pracy (siáy roboczej) nie są juĪ
tak bardzo widoczne.
Gromadzony przez wiele lat sprzĊt rolniczy jest juĪ bardzo czĊsto mocno przestarzaáy
technologicznie. JednoczeĞnie, w konsekwencji przemian ustrojowych i gospodarczych
ostatnich kilkunastu lat, doszáo do drastycznego zmniejszenia opáacalnoĞci produkcji
rolniczej, a w przypadku wielu gospodarstw do jej caákowitego zaniechania. Jedną z
przesáanek wskazujących na pogáĊbiający siĊ kryzys gospodarstwa jest zawĊĪona
reprodukcja zasobów kapitaáowych. Brak inwestycji w gospodarstwie przy jednoczesnej
likwidacji posiadanego wyposaĪenia technicznego Ğwiadczyü moĪe poĞrednio o
wygaszaniu prowadzonej dziaáalnoĞci. Natomiast wyprzedaĪ technicznych Ğrodków pracy
moĪna uznaü za jeden z przejawów upadku ekonomicznego gospodarstwa, które nie
zamierza juĪ restytuowaü prowadzonej wczeĞniej dziaáalnoĞci.
Przedmiotem zainteresowania w trakcie badaĔ byáy gospodarstwa, które znacznie
ograniczyáy produkcjĊ rolniczą w stosunku do okresu, który respondent uznaá za najlepszy
dla gospodarstwa. Prawie 38% respondentów uznaáo, Īe najlepszym okresem dla
funkcjonowania ich gospodarstw byáy lata 1980-1990, a dla 23 % 1970-1980. Wybór taki
jest zrozumiaáy ze wzglĊdu na funkcjonujące wówczas warunki sprzedaĪy produktów
rolnych i udogodnienia oferowane rolnikom, a w szczególnoĞci rolnikom gospodarującym
na obszarach górskich. Ograniczanie produkcji najbardziej widoczne jest w grupie
gospodarstw o powierzchni wiĊkszej od przeciĊtnej dla tego obszaru. O ile w
gospodarstwach o powierzchni poniĪej 2 ha i powyĪej 8 ha wskaĨnik obsady zwierząt
zmniejszyá siĊ o okoáo 1/3, to w przypadku gospodarstw 4-6 ha zmniejszenie obsady
zwierząt pomiĊdzy najlepszym okresem dla gospodarstwa a rokiem 2005 wynosiáo juĪ
okoáo 50%. Przytoczone wskaĨniki Ğwiadczą o bardzo duĪym zaawansowaniu procesów
ograniczania produkcji wĞród badanych gospodarstw.
Tabela 2. WyposaĪenie badanych gospodarstw w ziemiĊ oraz wybrane maszyny rolnicze
Table 2. Land and selected farm machinery on selected farms
Obszar
gospodarstwa,
ha UR

Udziaá gospodarstw posiadających obecnie dany Ğrodek trwaáy, %
Udziaá liczebny w
kombajn kosiarka do siewnik
rozrzutnik
badanej caáoĞci, % ciągnik
rolniczy zboĪowy
trawy
zboĪowy
obornika opryskiwacz

do 2,00

27,3

37,5

0,0

20,8

11,1

1,4

4,2

2,01-4,00

37,5

66,7

4,0

41,4

22,2

6,1

11,1

4,01-6,00

20,1

75,5

17,0

73,6

49,1

37,7

28,3

6,01-8,00

8,7

82,6

8,7

56,5

21,7

47,8

34,8

> 8,00

6,4

64,7

11,8

41,2

35,3

23,5

23,5

61,7

6,4

43,6

25,4

15,9

15,5

Ogóáem
100,0
ħródáo: opracowanie wáasne.

Na ogóá niewielka powierzchnia gospodarstw rolnych na obszarach górskich i
podgórskich z jednej strony z ekonomicznego punktu widzenia nie uzasadnia zakupu
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nowych, specjalistycznych maszyn, z drugiej zaĞ tworzyáa relatywnie duĪą podaĪ na usáugi
maszynowe, co motywowaáo niektórych rolników do zakupu maszyn w celu Ğwiadczenia
usáug. Nabywane maszyny byáy bardzo czĊsto mocno wyeksploatowane.
Bardzo wysokimi wskaĨnikami wyposaĪenia w maszyny rolnicze charakteryzują siĊ
gospodarstwa o powierzchni 4-6 ha UR oraz 6-8 ha UR. W tych grupach gospodarstw
stwierdzono równieĪ zdecydowanie wyĪszą wartoĞü produkcji towarowej w 2005 roku
(odpowiednio 11,1 tys. zá i 13,8 tys. zá), podczas gdy Ğrednio dla badanej próby
gospodarstw wynosiáa ona tylko 5,7 tys. zá.
WáaĞciciele gospodarstw ograniczających produkcjĊ rolniczą najczĊĞciej pozbywają siĊ
rozrzutników do obornika, których wycofanie w drodze sprzedaĪy lub likwidacji
odnotowano w co czwartym gospodarstwie. Prawie co piąte z gospodarstw wycofaáo z
uĪytkowania siewnik zboĪowy. Przy czym, o ile w przypadku rozrzutników obornika
obserwujemy na ogóá sprzedaĪ, to w przypadku siewników zboĪowych znacznie czĊĞciej
mamy do czynienia z ich likwidacją (znaczna czĊĞü likwidowanych siewników pamiĊta
jeszcze lata 40’ i 50’ XX wieku). Maszynami, które stosunkowo rzadko usuwane są z
gospodarstwa, są kosiarki do trawy (okoáo 13% gospodarstw) i opryskiwacze (okoáo 15%).
Kosiarki (czĊsto jeszcze konne) bardzo rzadko znajdują nabywców. Nawet w przypadku
zaprzestania ich uĪytkowania pozostawia siĊ je w gospodarstwie czekając na moĪliwoĞü
przekazania ich na záom. Opryskiwacze natomiast są urządzeniami nabywanymi masowo
dopiero w ostatnich kilkunastu latach, co oznacza, Īe nabywane byáy przede wszystkim
przez rolników nie zamierzających ograniczaü produkcji. Gospodarstwa rolnicze w
praktyce nie likwidują ciągników rolniczych, na które zawsze moĪna znaleĨü nabywcĊ,
choü coraz czĊĞciej nabywane są w celu rozebrania ich na czĊĞci. SprzedaĪ ciągnika
rolniczego moĪna uznaü za jedną z ostatnich faz procesu upadku ekonomicznego
gospodarstw. SpoĞród gospodarstw, które posiadaáy ciągniki, na sprzedaĪ zdecydowaáo siĊ
prawie 17%, przy czym w grupie gospodarstw do 2 ha byáo to 27%, a w grupie
gospodarstw 6-8 ha zaledwie 5%. O ile bowiem prowadzenie dziaáalnoĞci rolniczej na
bardzo maáej powierzchni bez posiadania ciągnika rolniczego moĪna uznaü za racjonalne
(produkcja na samozaopatrzenie, o duĪych walorach ekologicznych), to dziaáalnoĞü
rolnicza o charakterze towarowym bez posiadania wáasnego ciągnika na kilkuhektarowym
gospodarstwie nie jest racjonalna.

Wyniki badaĔ
Podstawowym warunkiem rozwoju podmiotów gospodarczych, w tym równieĪ
gospodarstw rolniczych, jest uzyskiwanie dochodów. Te z kolei warunkuje sprzedaĪ. Stąd
gospodarstwa rolnicze uzyskujące wyĪsze wartoĞci produkcji towarowej wykazują z reguáy
wyĪszą skáonnoĞü do inwestowania i w efekcie rozwijają siĊ prĊĪniej, niĪ podmioty
wykazujące niską wartoĞü sprzedaĪy. W gospodarstwach upadających objĊtych badaniami
zauwaĪalne jest determinowanie tempa dekapitalizacji majątku przez poziom produkcji
towarowej (tab. 3). Zdecydowanie wyĪszą skáonnoĞü do pozbywania siĊ majątku
obserwowano w gospodarstwach nie produkujących na rynek niĪ w podmiotach
uzyskujących wysokie wartoĞci produkcji towarowej. WĞród gospodarstw nie
wykazujących Īadnych powiązaĔ z rynkiem produktów rolnych niemal poáowa udostĊpniáa
swoją ziemiĊ czasowo (dzierĪawa) lub trwale (sprzedaĪ) innym, silniejszym podmiotom.
Dominującą formą byáa sprzedaĪ, która uniemoĪliwia, w przeciwieĔstwie do dzierĪawy,
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powrotne odzyskanie ziemi. Jest to wiĊc definitywne pozbycie siĊ, podstawowego w
gospodarstwach rolnych, czynnika produkcji. Mimo, Īe dominowaáa sprzedaĪ (w liczbie
transakcji) to dotyczyáa ona raczej niewielkich powierzchni (Ğrednio 1,1 ha). W przypadku
oddania ziemi w dzierĪawĊ wydzierĪawieniu podlegaáa na ogóá znaczna czĊĞü
gospodarstwa (Ğrednio 3,5 ha). SprzedaĪ (w liczbie podejmowanych transakcji)
dominowaáa nad wydzierĪawieniem takĪe w gospodarstwach uzyskujących niewielkie (do
10 tys. zá) wartoĞci produkcji towarowej. Podmioty, które uzyskiwaáy wyĪsze niĪ 10 tys. zá
rocznie przychody ze sprzedaĪy, wybieraáy raczej wydzierĪawianie gruntów jako formĊ
pozbycia siĊ ziemi. Pozostawiaáy sobie wiĊc moĪliwoĞü jej odzyskania i wznowienia
produkcji. W caáej analizowanej grupie przez sprzedaĪ gospodarstwa pozbyáy siĊ 107 ha
ziemi, a przez wydzierĪawienie 97 ha.
Tabela 3. Odsetek gospodarstw pozbywających siĊ majątku wedáug poziomu produkcji towarowej7
Table 3. Percentage of farms getting rid of property according to the level of sold production
WartoĞü
produkcji
towarowej
zá/rok

Odsetek gospodarstw pozbywających siĊ
ziemi
w tym

ogóáem

Odsetek gospodarstw pozbywających siĊ
innych aktywów trwaáych
w tym

ogóáem

przez
sprzedaĪ

przez
dzierĪawĊ

przez sprzedaĪ

przez likwidacjĊ
7,7

0

48,1

34,6

21,2

26,9

23,1

1-5000

36,6

28,3

11,7

19,3

13,1

8,3

5001-10000

34,6

26,9

11,5

26,9

19,2

15,4

10001-15000

30,0

0,0

30,0

40,0

30,0

20,0

15001-20000

38,5

7,7

30,8

15,4

7,7

7,7

Ponad 20000

20,0

10,0

10,0

20,0

10,0

10,0

26,6

15,2

22,3

16,0

9,4

Razem
37,9
ħródáo: opracowanie wáasne

Mniejszą skáonnoĞü do pozbywania siĊ majątku wykazywaáy badane gospodarstwa w
przypadku Ğrodków trwaáych (gáównie maszyn). Przyczyną niĪszej skáonnoĞci do
pozbywania siĊ maszyn jest koniecznoĞü ich sprzedaĪy w caáoĞci. Jednak ponad 22% ogóáu
podmiotów pozbyáo siĊ maszyn. SprzedaĪ byáa dominującą formą, zwáaszcza w grupach
gospodarstw mających niską wartoĞü produkcji towarowej. Znaczna czĊĞü gospodarstw nie
podjĊáa takĪe inwestycji odtworzeniowych po zuĪyciu posiadanych Ğrodków trwaáych, a
wynika to gáównie z sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajdują siĊ te podmioty. Dominujący
udziaá sprzedaĪy táumaczyü moĪna chĊcią uzyskania jakichkolwiek przychodów, zwáaszcza
w gospodarstwach uzyskujących niskie wartoĞci produkcji towarowej.

7

Procenty w kolumnach „przez sprzedaĪ” i „przez dzierĪawĊ” oraz w kolumnach „przez sprzedaĪ” i „przez
likwidacjĊ” nie sumują siĊ odpowiednio do procentów w kolumnach „ogóáem”, bo w kolumnie „ogóáem” podany
jest procent gospodarstw dokonujących operacji, a w kolumnach szczegóáowych procent liczby operacji danego
typu w stosunku do liczby gospodarstw. Tymczasem niektóre gospodarstwa dokonywaáy operacji jednego i
drugiego rodzaju i wobec tego suma procentów w kolumnach szczegóáowych moĪe byü wiĊksza niĪ procent
gospodarstw dokonujących operacji. Uwaga ta dotyczy takĪe pozostaáych tabel w artykule.
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Jednym z najistotniejszych czynników determinujących produkcjĊ towarową w
gospodarstwach jest ich obszar. WĞród badanych podmiotów nie stwierdzono jednak
wyraĨnych róĪnic w skáonnoĞci do pozbywania siĊ ziemi miĊdzy poszczególnymi grupami
obszarowymi gospodarstw. RóĪnice te wyraĨnie uwidaczniają siĊ dopiero w formie
pozbycia siĊ ziemi (tab. 4). Ogóáem w caáej populacji najczĊĞciej ziemi pozbywaáy siĊ
gospodarstwa o powierzchni od 6 do 8 ha. Zarówno gospodarstwa mniejsze, jak i wiĊksze
rzadziej rezygnowaáy z ziemi. W przypadku gospodarstw wiĊkszych obszarowo niĪsza
skáonnoĞü do pozbywania siĊ ziemi wiąĪe siĊ najczĊĞciej z wyĪszymi wartoĞciami
produkcji towarowej. Mniejsze udziaáy gospodarstw pozbywających siĊ ziemi w przypadku
gospodarstw maáoobszarowych wiąĪą siĊ raczej z popytem na ziemiĊ niĪ jej podaĪą.
Nabywcy zainteresowani są bardziej zakupem wiĊkszego obszaru, a niewielkie kawaáki
ziemi posiadane przez maáe gospodarstwa raczej ich nie interesują, o ile ich usytuowanie
nie daje moĪliwoĞci zabudowy. Poáączenie tych elementów sprawia, Īe najwyĪszy udziaá
podmiotów pozbywających siĊ ziemi wystąpiá w grupach obszarowych gospodarstw
uznawanych w kraju za Ğrednie, gdyĪ dysponują one odpowiedniej wielkoĞci dziaákami. Na
badanym terenie gospodarstwa o takiej powierzchni są jednak zaliczane juĪ do duĪych
(Ğrednia powierzchnia badanych gospodarstw wynosiáa nieco ponad 4 ha). ĝredni obszar
ziemi, która zostaáa sprzedana przez gospodarstwa o powierzchni powyĪej 6 ha, wynosiá
3,3 ha. Analizując formĊ pozbycia siĊ ziemi przez gospodarstwa moĪna zauwaĪyü, Īe w
Īadnej z grup obszarowych wydzierĪawienie ziemi nie byáo dominującym sposobem jej
wycofania z gospodarstwa. RóĪne są jednak relacje pomiĊdzy odsetkiem gospodarstw,
które sprzedaáy ziemiĊ, a tymi, które ją wydzierĪawiáy. SprzedaĪ zdecydowanie
dominowaáa w gospodarstwach maáych obszarowo. Im wyĪsza grupa obszarowa tym
mniejsza byáa róĪnica pomiĊdzy dzierĪawą a sprzedaĪą ziemi. Badane gospodarstwa o
obszarze nie przekraczającym 6 ha, pomimo dominacji iloĞciowej sprzedaĪy nad
wydzierĪawieniem ziemi, przez sprzedaĪ rozdysponowaáy Ğrednio powierzchniĊ 1,2 ha,
podczas gdy za poĞrednictwem dzierĪawy pojedyncze gospodarstwo pozbywaáo siĊ
przeciĊtnie 2,2 ha. Gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 6 ha sprzedawaáy
przeciĊtnie wiĊkszą powierzchniĊ (3,3 ha) niĪ wydzierĪawiaáy (2,2 ha).
Tabela 4. Odsetek gospodarstw pozbywających siĊ majątku wedáug grup obszarowych
Table 4. Percentage of farms getting rid of property according to area groups
Powierzchnia UR
w gospodarstwie,
ha

Odsetek gospodarstw pozbywających siĊ
ziemi
w tym

ogóáem

Odsetek gospodarstw pozbywających siĊ
innych aktywów trwaáych
w tym

ogóáem

przez
sprzedaĪ

przez dzierĪawĊ

przez
sprzedaĪ

przez
likwidacjĊ
5,6

Do 2,00

37,5

34,7

5,6

13,9

8,3

2,01-4,00

37,4

25,3

16,2

22,2

17,2

9,1

4,01-6,00

41,5

26,4

22,6

34,0

22,6

15,1

6,01-8,00

47,8

26,1

21,7

17,4

13,0

4,3

PowyĪej 8,00
35,3
ħródáo: opracowanie wáasne.

17,6

17,6

29,4

23,5

17,6

W przypadku Ğrodków trwaáych nie moĪna zauwaĪyü prawidáowoĞci w
poszczególnych grupach obszarowych. NajwyĪszy odsetek gospodarstw, które pozbyáy siĊ
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Ğrodków trwaáych wystąpiá w Ğrodkowej grupie obszarowej (tj. w gospodarstwach o
powierzchni 4-6 ha). Najrzadziej pozbywaáy siĊ tych skáadników majątku gospodarstwa
najmniejsze (najsáabiej wyposaĪone w maszyny). W ich przypadku przyczyna leĪy po
stronie jakoĞci maszyn, które są najczĊĞciej stare. Nie znajdują one nabywców, a
jednoczeĞnie (z racji maáej powierzchni gospodarstwa) wykorzystywane są w niewielkiej
skali i powoli siĊ zuĪywają.
W literaturze czĊsto spotyka siĊ wyniki badaĔ Ğwiadczące o tym, Īe ludzie máodzi są
skáonniejsi do zmian niĪ osoby starsze [Warzocha 2004]. W przypadku analizowanych
gospodarstw wiek osoby kierującej gospodarstwem rolnym wydaje siĊ mieü znaczący
wpáyw na podejmowane decyzje dotyczące pozbywania siĊ aktywów. NajczĊĞciej majątku
pozbywaáy siĊ gospodarstwa, których aktualnymi wáaĞcicielami są osoby máode (do 30
roku Īycia). SpoĞród gospodarstw kierowanych przez te osoby, aĪ 61,5% podmiotów
pozbyáo siĊ ziemi, a blisko 31% innych Ğrodków trwaáych (tab. 5). Na drugiej pozycji (w
przypadku ziemi) znalazáy siĊ podmioty kierowane przez osoby powyĪej 60 lat. Najrzadziej
z ziemi rezygnowali rolnicy w Ğrednim wieku. Za ten stan rzeczy odpowiadają róĪne
czynniki. Ludzie máodzi najczĊĞciej mają lepsze wyksztaácenie niĪ rolnicy starsi. Stąd
czĊĞciej rezygnują z pracy we wáasnym gospodarstwie przynoszącej niskie dochody, na
rzecz pracy poza rolnictwem. Osoby powyĪej 60 roku Īycia to czĊsto ludzie schorowani lub
emeryci, którym nie wystarcza juĪ siá na pracĊ. Mając Ĩródáo utrzymania w postaci renty
bądĨ emerytury, chĊtniej pozbywają siĊ przynajmniej czĊĞci ziemi, traktując przychód z
tego tytuáu jako dodatkowe Ĩródáo dochodu. Ziemi mogą siĊ takĪe pozbywaü pod
naciskiem swoich dzieci, które jej nie chcą, ale chĊtnie przyjmą od rodziców pieniądze.
JednoczeĞnie w tej grupie wiekowej zanotowano najwyĪszy udziaá dzierĪawy, co wynika z
silnego przywiązania do ziemi i chĊci pozostawienia jej „na wyciągniĊcie rĊki”, w razie
gdyby nastĊpcy wyraĪali chĊü jej uĪytkowania.
Tabela 5. Odsetek gospodarstw pozbywających siĊ majątku wedáug wieku kierownika
Table 5. Percentage of farms getting rid of property according to farm manager’s age
Wiek
rolników
(w latach)

Odsetek gospodarstw pozbywających siĊ ziemi
w tym

ogóáem

przez sprzedaĪ

Odsetek gospodarstw pozbywających siĊ
innych aktywów trwaáych
w tym

ogóáem

przez dzierĪawĊ

przez
sprzedaĪ

przez
likwidacjĊ

do 30

61,5

53,8

7,7

30,8

30,8

7,7

31-40

34,1

20,5

13,6

25,0

18,2

11,4

41-50

33,3

26,9

10,3

19,2

10,3

10,3

51-60

40,0

25,7

18,6

25,7

18,6

10,0

29,3

19,0

19,0

15,5

6,9

PowyĪej 60
43,1
ħródáo: opracowanie wáasne.

Rolnicy w wieku od 41 do 50 lat najrzadziej ze wszystkich grup wiekowych
pozbywali siĊ ziemi. Są to osoby w Ğrednim wieku, legitymujące siĊ najczĊĞciej
wyksztaáceniem zawodowym nierolniczym, którym stosunkowo niewiele czasu pozostaje
do przejĞcia na emeryturĊ. Wiek, w jakim są te osoby, w poáączeniu z ich wyksztaáceniem
nie dawaáby im duĪych szans na rynku pracy w sytuacji ogólnie wysokiego bezrobocia.
Stąd pomimo záej sytuacji dochodowej gospodarstw w dalszym ciągu prowadzą produkcjĊ
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rolniczą i nie pozbywają siĊ zasobów, które są ich gáównym Ĩródáem utrzymania. W tej
grupie wiekowej odnotowano takĪe najniĪszy udziaá gospodarstw, w których dokonano
sprzedaĪy maszyn (nieco ponad 10% gospodarstw).
Wyksztaácenie wydaje siĊ byü w badanej grupie gospodarstw czynnikiem silnie
determinującym decyzje rolników o pozbywaniu siĊ majątku. NajczĊĞciej bowiem
sprzedawaáy bądĨ wydzierĪawiaáy ziemiĊ osoby z wyksztaáceniem wyĪszym (tab. 6).
Wyksztaácenie wyĪsze daje tym osobom bardzo duĪe szanse zdobycia pracy poza
gospodarstwem rolniczym. W zdecydowanej wiĊkszoĞci osoby te deklarowaáy, Īe ich
gáównym Ĩródáem utrzymania jest praca poza gospodarstwem. WartoĞü produkcji
towarowej w tej grupie rolnicy szacowali przeciĊtnie na jedynie 2,3 tys. zá na
gospodarstwo.
Tabela 6. Odsetek gospodarstw pozbywających siĊ majątku wedáug wyksztaácenia kierownika
Table 6. Percentage of farms getting rid of property according to farm manager’s education
Wyksztaácenie
kierowników
gospodarstw

Odsetek gospodarstw pozbywających siĊ ziemi
w tym

ogóáem

Odsetek gospodarstw pozbywających siĊ
innych aktywów trwaáych
w tym

ogóáem

przez sprzedaĪ

przez dzierĪawĊ

przez
sprzedaĪ

przez
likwidacjĊ
13,6

Kurs rolniczy

37,5

28,4

13,6

28,4

18,2

Podstawowe

42,1

23,7

18,4

15,8

15,8

2,6

Zawodowe

34,5

27,7

8,4

22,7

14,3

10,1

rolnicze

35,0

30,0

7,5

25,0

15,0

12,5

nierolnicze

34,2

26,6

8,9

21,5

13,9

8,9

43,5

29,4

21,2

25,9

18,8

10,6

rolnicze

30,8

11,5

23,1

19,2

19,2

0,0

nierolnicze

49,2

37,3

20,3

28,8

18,6

15,3

47,1

29,4

29,4

23,5

17,6

11,8

44,4

22,2

22,2

11,1

11,1

11,1

37,5

37,5

37,5

25,0

12,5

ĝrednie

WyĪsze
rolnicze

nierolnicze
50,0
ħródáo: opracowanie wáasne.

Drugą lokatĊ pod wzglĊdem czĊstotliwoĞci decyzji o pozbyciu siĊ ziemi zajĊáy
podmioty kierowane przez osoby z wyksztaáceniem Ğrednim (nierolniczym), a niewiele
ustĊpowaáy im gospodarstwa kierowane przez osoby legitymujące siĊ wyksztaáceniem
podstawowym. Wyksztaácenie Ğrednie (podobnie jak wyĪsze) daje duĪe szanse znalezienia
pracy poza rolnictwem. DuĪy udziaá gospodarstw pozbywających siĊ ziemi wĞród
podmiotów kierowanych przez osoby z wyksztaáceniem podstawowym wynika jednak nie z
samego wyksztaácenia, ale równieĪ z wieku tych rolników, bo najczĊĞciej są to osoby
starsze. To wáaĞnie takie osoby najczĊĞciej na wsi posiadają wyksztaácenie podstawowe lub
nawet niepeáne podstawowe. Rolnicy ci zdecydowanie najrzadziej pozbywali siĊ maszyn,
podobnie jak w grupie wiekowej powyĪej 60 lat.
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Podsumowanie
Dekapitalizacja majątku gospodarstw upadających jest zjawiskiem powszechnym i
towarzyszy znacznej czĊĞci podmiotów ograniczających produkcjĊ. W zdecydowanej
czĊĞci pozbywanie siĊ majątku produkcyjnego dotyczy ziemi jako czynnika produkcji.
SprzedaĪ bądĨ likwidacja innych Ğrodków trwaáych schodzi na dalszy plan, gdyĪ maszyny
moĪna kupiü znacznie áatwiej niĪ ziemiĊ. Dlatego teĪ sprzedaĪ lub likwidacja maszyn,
przynajmniej w intencji, nie oznacza jeszcze ostatecznej rezygnacji z gospodarowania, bo
maszyny moĪna stosunkowo áatwo odkupiü. SprzedaĪ ziemi, która w badanej populacji
dominowaáa nad jej wydzierĪawieniem, jest formą definitywnego pozbycia siĊ z
gospodarstwa podstawowego w przypadku dziaáalnoĞci rolniczej czynnika produkcji.
NajczĊĞciej pozbywaáy siĊ ziemi gospodarstwa, które uznawane są w badanym regionie za
ponad przeciĊtne obszarowo (o powierzchni od 6 do 8 ha), a jednoczeĞnie nie produkowaáy
na rynek. Olbrzymie znaczenie ma takĪe osoba samego kierownika gospodarstwa.
NajchĊtniej pozbywaáy siĊ majątku wyksztaácone máode osoby, którym znalezienie pracy
poza rolnictwem nie sprawia wiĊkszych problemów. Wolniej dekapitalizacja zachodziáa w
gospodarstwach duĪych obszarowo, uzyskujących wysokie wartoĞci produkcji towarowej,
kierowanych przez osoby w Ğrednim wieku z wyksztaáceniem zawodowym. Dla tych osób
gospodarstwo jest najczĊĞciej podstawowym Ĩródáem utrzymania z racji trudnoĞci ze
znalezieniem dobrze páatnej pracy poza nim.

Literatura
Iwaszkiewicz Z., Boczek Z. [2007]: Tendencje spoáeczno-ekonomiczne na polskiej wsi w okresie transformacji
rynkowej. Roczniki Naukowe SERiA, tom IX, zeszyt 2, ss. 105-108.
Mikoáajczyk J. [2007]: Inwestycje rolnicze w Polsce w latach 1990-2005. Roczniki Naukowe SERiA, tom IX,
zeszyt 1, ss. 316-319.
PieĔkowska M. [2005]: UjĊcie upadáoĞci w teorii przedsiĊbiorstwa. [W:] Ekonomiczne aspekty upadáoĞci
przedsiĊbiorstw w Polsce. Materiaáy i Prace. T. XCII. SGH, Warszawa, ss. 19-27.
Warzocha Z. [2004]: Potencjaá przedsiĊbiorczoĞci wiejskich gospodarstw domowych. [W:] Wiejskie gospodarstwa
domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. M. Adamowicz (red.). Wydawnictwo
SGGW, Warszawa, ss. 501-512.
Wilkin J. [2000]: Gospodarstwa inwestujące oraz gospodarstwa upadające – strategie dostosowawcze. [W:] Cháop,
rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej – nadzieje i obawy polskiej wsi. X. DoliĔska i E.
Wosik (red.). Wydawnictwo ISP, Warszawa, ss. 140-147.
WoĞ A. [2001]: KonkurencyjnoĞü wewnĊtrzna rolnictwa. IERiGĩ, Warszawa.

75

