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S y n o p s i s. W pracy przedstawiono udzia³ gospodarstw wielkoobszarowych w strukturze obszarowej oraz przes³anki i uwarunkowania zmian tego udzia³u. Analiza ma charakter retrospektywny ze szczególnym uwzglêdnieniem problematyki gospodarstw popegeerowskich.

WSTÊP
Przystêpuj¹c do omawiania cech i znaczenia gospodarstw wielkoobszarowych w rolnictwie polskim mo¿na odwo³aæ siê do standardów ocen estetycznych, które mówi¹, ¿e nie
du¿e, nie ma³e, lecz ró¿norodne jest piêkne. Gospodarstwa wielkoobszarowe by³y, s¹ i bez
w¹tpliwoci bêd¹ istnia³y nadal. Ponadto, badania wskazuj¹, ¿e tych gospodarstw bêdzie
przybywaæ, a ich rola gospodarcza, a w konsekwencji tak¿e spo³eczna bêdzie ros³a. W
przesz³oci maj¹tki (gospodarstwa) skarbowe, magnackie i szlacheckie pe³ni³y nie tylko rolê
produkcyjn¹, ale by³y tak¿e orodkami kultury (tak¿e rolnej) i patriotyzmu. Wywiera³y wp³yw
na sieæ osiedleñcz¹ i warunki ¿ycia lokalnych spo³ecznoci. I jak w ka¿dym innym przypadku, by³ to wp³yw pozytywny, np. dzia³alnoæ owiatowa, inicjowanie ruchów spó³dzielczych, itp., ale tak¿e negatywny w postaci egzekwowania pañszczyzny, serwitutów.
W Polsce udzia³ gospodarstw wielkoobszarowych we w³adaniu ziemi¹, a tym samym
ich znaczenie by³o i jest przestrzennie bardzo zró¿nicowane, okrelone przesz³oci¹ historyczn¹ poszczególnych ziem, miejscowymi tradycjami i poziomem kultury. Polityka rolna
niekiedy ogranicza³a udzia³ gospodarstw wielkoobszarowych w dysponowaniu ziemi¹ przez
uw³aszczenie ch³opów w XIX wieku czy reformy rolne w okresie miêdzywojennym. Skutki
tych dzia³añ by³y ró¿ne, np. bywa³o, ¿e uw³aszczeni ch³opi zbywali ziemiê obszarnikom
rezygnuj¹c z uw³aszczenia. Ujawnia³a siê zatem sta³a tendencja (tak¿e obecnie) do polaryzacji obszarowej gospodarstw polegaj¹ca na zwiêkszaniu siê liczby gospodarstw drobnych
(rozdrabnianie drobnego) i gospodarstw du¿ych (powiêkszanie du¿ego). Wspó³czenie,
okrelenie gospodarstwa wielkoobszarowe odnosi siê wy³¹cznie do gospodarstw powsta³ych z zasobów ziemi popegeerowskiej. ród³a tych zasobów i ich rozmiary w ró¿nych
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czêciach kraju istotnie siê ró¿ni³y, st¹d istota i skala problemu jest przestrzennie bardzo
zró¿nicowana. Samo rozumienie okrelenia du¿e gospodarstwo jest zasadniczo ró¿ne na
terenach o rozdrobnionej strukturze obszarowej i na terenach z du¿ym udzia³em w przesz³oci gospodarstw pañstwowych we w³adaniu ziemi¹.
W ci¹g³oci dziejów pañstwowe przedsiêbiorstwa rolne, które tak¿e podlega³y rozmaitym zmianom organizacyjnym, to tylko epizod w historii wielkoobszarowych gospodarstw
rolnych od wieków wystêpuj¹cych w organizacji polskiego rolnictwa. Jednak wspó³czesnoæ i przysz³oæ du¿ych gospodarstw w Polsce ma i w konsekwencji bêdzie mia³a korzenie pegeerowskie. Zatem tym gospodarstwom jest powiêcone niniejsze opracowanie, w
którym podstaw¹ rozwa¿añ s¹ dane Agencji Nieruchomoci Rolnych, wyniki badañ Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej oraz badañ w³asnych.
DEFINIOWANIE DU¯EGO GOSPODARSTWA ROLNEGO
Ró¿ne s¹ miary wielkoci i ró¿n¹ treæ ma na przyk³ad na pozór bliskoznaczne okrelenie gospodarstwo wielkoobszarowe i gospodarstwo wielkotowarowe. Czym mierzyæ wielkoæ i jak¹ przyj¹æ cezurê do okrelenia du¿e czy wielkie? Obecnie ju¿ chyba przewa¿a
pogl¹d, ¿e miar¹ wielkoci gospodarstwa nie jest jego powierzchnia, a z pewnoci¹ nie tylko
powierzchnia. Wielkoæ gospodarstwa mierzy siê rozmiarami generowanego dochodu. W
porównaniach miêdzynarodowych stosuje siê miernik ESU (European Size Unit). Potocznie jednak nadal, mówi¹c o wielkoci gospodarstwa myli siê o jego powierzchni, podobnie
jak do oceny wielkoci przedsiêbiorstwa nierolniczego przyjmuje siê liczbê zatrudnionych,
pope³niaj¹c ten sam b³¹d braku precyzji. Bowiem hektar hektarowi nierówny, a ka¿da bran¿a
ma inn¹ pracoch³onnoæ. Umownie jednak, za gospodarstwa wielkoobszarowe uwa¿a siê
gospodarstwa o powierzchni powy¿ej 100 ha u¿ytków rolnych [Ziêtara 2005]. W ujêciu
liczbowym, takich gospodarstw jest w kraju wzglêdnie ma³o (oko³o 7,5 tys.), tym samym
niewielki jest ich udzia³ w ogólnej liczbie gospodarstw (0,5%). W tej grupie s¹ jednak
gospodarstwa kilkusethektarowe, ale tak¿e mniej lub bardziej formalnie stworzone latyfundia, licz¹ce kilka, a nawet kilkanacie tysiêcy hektarów. O rzeczywistej wielkoci tych gospodarstw decyduj¹ rozmiary i struktura przychodów uzyskiwanych z produkcji rolniczej i
dzia³alnoci pozarolniczej. Wcale nierzadko wykup du¿ych powierzchni ziemi rolniczej ma
charakter spekulacyjny.
Przestrzenne rozmieszczenie du¿ych gospodarstw jest zwi¹zane z wczeniejszymi udzia³ami w³asnoci pañstwowej w rolnictwie, z wielkoci¹ i struktur¹ organizacyjn¹ by³ych pgr,
sposobem ich restrukturyzacji oraz formami zagospodarowania. Struktura obszarowa gospodarstw i udzia³ w niej gospodarstw du¿ych jest zró¿nicowany tak¿e w poszczególnych
krajach Unii Europejskiej, od najwiêkszej przeciêtnej powierzchni gospodarstwa i udzia³u
gospodarstw du¿ych w Wielkiej Brytanii, przez Niemcy, Francjê, kraje skandynawskie, do
rozdrobnionego rolnictwa w Grecji i krajach ródziemnomorskich. Trudno zatem mówiæ o
rednim gospodarstwie europejskim i o jakim wzorcu w³aciwej struktury obszarowej.
Potwierdza to trafnoæ twierdzenia, ¿e w ró¿norodnoci si³a. Z gospodarstwami jest pewnie
tak jak z ludmi, o których na pocz¹tku minionego wieku Taylor powiedzia³, ¿e  nie ma
cz³owieka, któryby siê do ¿adnej pracy nie nadawa³. Problem w tym by mu znaleæ w³aciwe miejsce [Janikowski 1930]. I gospodarstwa o ró¿nej powierzchni musz¹ i z regu³y
mog¹, znaleæ sobie w³aciwe miejsce.
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W warunkach ograniczonego popytu na produkty rolne, co zdaje siê byæ sta³¹ cech¹
rynku rolnego, a co powoduje obni¿anie cen na surowce rolne, g³ównym sposobem na
zwiêkszenie dochodów rolników jest zwiêkszenie skali produkcji przez wzrost powierzchni
gospodarstw. Przy ograniczonych zasobach ziemi oznacza to, ¿e wzrost powierzchni jednych gospodarstw mo¿e odbywaæ siê przez zmniejszanie powierzchni lub likwidacjê innych. W istocie, co potwierdzaj¹ statystyki, nastêpuje polaryzacja obszarowa gospodarstw.
Przybywa gospodarstw drobnych, nietowarowych oraz gospodarstw du¿ych o szerokich
powi¹zaniach rynkowych. Ubywa natomiast gospodarstw o redniej powierzchni 5-15 ha
[Ziêtara 2005]. Wzrostowi powierzchni gospodarstw towarzyszy zmniejszanie siê liczby
zatrudnionych. Jest to konsekwencja d¹¿enia do wzrostu wydajnoci pracy jako warunku
powiêkszania dochodu osób zatrudnionych w rolnictwie. Uzyskiwanie dochodu rolniczego porównywalnego z dochodem uzyskiwanym z pracy poza rolnictwem w warunkach
szybkiego wzrostu p³ac w dzia³ach nierolniczych i wzglêdnej stabilizacji cen na produkty
rolne wymaga wzrostu wydajnoci pracy w rolnictwie, czyli zmniejszenia zatrudnienia bezporednio w produkcji rolniczej. W towarowych (du¿ych) gospodarstwach rolnych na 100
ha u¿ytków rolnych przypada 4-5 zatrudnionych, z tendencj¹ do zmniejszania siê tej liczby.
Wzrost wielkoci gospodarstw oznacza zatem zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie. Jest
to nie³atwy problem tworzenia pozarolniczych miejsc pracy (tak¿e na obszarach wiejskich),
którego rozwi¹zanie warunkuje zmiany struktury agrarnej. Tworzenie du¿ych gospodarstw,
wi¹¿e siê wiêc z pewnymi zagro¿eniami zwi¹zanymi z ryzykiem zmniejszania gêstoci zaludnienia na wsi, a w konsekwencji z pogorszeniem regionalnych szans rozwoju. Struktura
obszarowa gospodarstw, powinna wiêc byæ zdrow¹ mieszank¹ gospodarstw o ró¿nej wielkoci, strukturze dzia³alnoci, ró¿nej organizacji i funkcjach [Lipinsky 1992].
Zwiêkszanie powierzchni gospodarstwa, a tym samym skali produkcji wp³ywa na wzrost
wydajnoci pracy oraz na poprawê efektywnoci gospodarowania. Jednak w zwi¹zku z
dzia³aniem prawa malej¹cej efektywnoci nak³adów, maksimum nigdy nie stanowi optimum
[Manteuffel 1980]. Wzrostowi obszaru musi wiêc towarzyszyæ harmonia z pozosta³ymi czynnikami produkcji, dostosowanie do niej organizacji produkcji i pracy.
PRZESZ£OÆ I TERANIEJSZOÆ GOSPODARSTW WIELKOOBSZAROWYCH
Przesz³oæ kszta³tuje stan dzisiejszy, a ten tworzy podstawy do stanów przysz³ych. To
znane powiedzenie odnosi siê tak¿e do gospodarstw wielkoobszarowych. Choæ ¿yjemy w
czasach przyspieszonej, uogólnionej zmiany i przysz³oæ jest w zwi¹zku z tym coraz trudniejsza do przewidywania, to jednak dobrze jest wiedzieæ sk¹d przyszlimy i na tej podstawie próbowaæ przewidywaæ dok¹d zmierzamy.
Tu¿ przed drug¹ wojn¹ wiatow¹, gospodarstwa wielkoobszarowe o powierzchni powy¿ej 50 ha, zwane wówczas gospodarstwami obszarniczymi, stanowi³y w Polsce 0,4%
ogólnej liczby gospodarstw i dysponowa³y 29% gruntów (tab. 1). Przeciêtny obszar gospodarstwa obszarniczego wynosi³ 460 ha. Gospodarstwa ziemiañskie (obszarnicze) opiera³y
siê wy³¹cznie na pracy najemnej. Czêsto nawet kierowanie gospodarstwem powierzano
najemnym rz¹dcom czy administratorom. Liczba tych gospodarstw w latach 1921-1938 zwiêkszy³a siê, jednak miêdzy innymi wskutek wdra¿ania reformy rolnej (reforma Poniatowskiego), udzia³ tej grupy gospodarstw w u¿ytkowaniu zmala³ [Tomaszewski 1974]. Po drugiej
wojnie wiatowej, zgodnie z za³o¿eniami reformy rolnej PKWN, gospodarstwa indywidual-
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ne nie mog³y mieæ powierzchni wiêkszej ni¿ 50 ha (w woj.
bydgoskim i w poznañskim
100 ha). Zniknê³y wiêc gospodarstwa kapitalistyczno-obszarnicze, a pojawi³y siê gospodarstwa pañstwowe, spó³dzielnie parcelacyjno-osadnicze, a nastêpnie rolnicze spó³dzielnie produkcyjne. Powsta³
tzw. sektor uspo³eczniony w
rolnictwie, w którym prawie

Tabela 1. Struktura obszarowa gospodarstw w Polsce w 1938 roku
Rodzaj gospodarstw

Powierzchnia
%

tys.

%

O bszarnicze (powy¿ej 50 ha)
Ch³opskie (do 50 ha), w tym:
du¿e (20- 50 ha)
redniorolne (20- 50 ha)
ma³orolne (5- 20 ha)
kar³owate (do 2 ha)

9,22
2,5
2,6
13,4
5,2
1,3

29,0
71,0
8,2
42,3
16,4
4,1

20
4510
95
1510
1530
1380

0,4
99,6
2,1
33,4
33,8
30,3

Razem

31,7

100

4530 100

mln ha

1970
1980
1985
1989

Liczba
przedsiêbiorstw

Powierzchnia
ogó³em
[tys. ha]

1 przedsiêbiorstwa [ha]

3121
956
1258
1231

2811
3507
3353
3340

901
3703
2665
2713

ród³o: na podstawie Dzun 2005.

Przeciêtny
obszar
[ha]
460,0
5,0
27,9
8,9
3,4
1,0

ród³o: Tomaszewski 1974.

Tabela 2. Liczba i powierzchnia
pañstwowych przedsiêbiorstw rolnych
Lata

Liczba

Tabela 3. Struktura obszarowa pañstwowych
przedsiêbiorstw rolnych
Grupa obszarowa
[ha]

do 200
200- 599
599- 999
Powy¿ej 1000

1980

1989

liczba
przedsiêbiorstw

%

liczba
przedsiêbiorstw

%

143
172
81
560

15,1
18 , 2
8,6
59,1

151
229
108
743

12,3
18,6
8,8
60,3

ród³o: na podstawie Dzun 2005.

wy³¹cznie wystêpowa³y gospodarstwa wielkoobszarowe. Udzia³ tego sektora w zagospodarowaniu ziemi w 1950 roku wynosi³ 10,5%. W tym czasie by³o 5680 gospodarstw pañstwowych o przeciêtnym obszarze 330 ha. Sektor ten podlega³ ró¿nym zmianom organizacyjnym, ze sta³¹ tendencj¹ zwiêkszania udzia³u we w³adaniu ziemi¹ (mimo likwidacji wiêkszoci RSP w latach 1955-1956) i koncentracji organizacyjnej [Kosicki 1978]. Skutkowa³o to
miêdzy innymi sta³ym wzrostem redniej powierzchni gospodarstw pañstwowych (tab. 2).
W latach 1970-1980 liczba gospodarstw zmniejszy³a siê z 5356 do 1719, a liczba przedsiêbiorstw, w sk³ad których te gospodarstwa wchodzi³y z 3121 do 956 [Dzun 2005]. Tu¿ przed
transformacj¹, w 1989 roku, tych przedsiêbiorstw by³o 1231. Przeciêtny obszar tych przedsiêbiorstw zwiêkszy³ siê z 901 ha w 1970 r. do 2713 ha w 1989 r. (tab. 2). By³y to z regu³y
przedsiêbiorstwa wielozak³adowe, z mniejsz¹ lub wiêksz¹ liczb¹ gospodarstw wchodz¹cych w ich sk³ad. Nie bez wp³ywu na strukturê organizacyjn¹ by³a sieæ osiedleñcza i gospodarcza ukszta³towana pod wp³ywem (z udzia³em) przedwojennych maj¹tków z folwarkami.
Gospodarstwa pañstwowe powsta³y przecie¿ na bazie dawnych maj¹tków obszarniczych
na dawnych ziemiach polskich i na tzw. ziemiach odzyskanych [Wilamowski 1969].
Z chwil¹ uruchomienia procesu likwidacji gospodarstw pañstwowych to one z kolei
stanowi³y bazê do tworzenia wspó³czesnych gospodarstw wielkoobszarowych, zwanych
w poprzednim ustroju gospodarstwami kapitalistyczno-obszarniczymi.
Ci¹g³oæ dziejów, to jeden z czynników, który spowodowa³, ¿e ziemia popegeerowska
nie zosta³a podzielona (bo nie mog³a) na drobne gospodarstwa lub ma³e kawa³ki gruntów
do zagospodarowania przez rolników indywidualnych. Sk³ada siê na to ukszta³towane historycznie przestrzenne zró¿nicowanie struktury obszarowej (gdzie indziej poda¿ ziemi, a
gdzie indziej popyt na ni¹) oraz maj¹tek trwa³y zgromadzony w pgr (czêsto z czasów sprzed
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PRL) nieprzydatny w ma³ym gospodarstwie. Likwidacja pgr i tak wi¹za³a siê z utrat¹ ogromnej wartoci maj¹tku (tak¿e historycznego) i gdyby nie powsta³y gospodarstwa wiêksze
obszarowo, to koszty spo³eczne tego procesu by³yby jeszcze wiêksze [Sosnowska 2002].
W tych gospodarstwach znalaz³a zatrudnienie tak¿e czêæ by³ych pracowników pgr. Gdyby
zatem nie powsta³y wiêksze gospodarstwa, absorbuj¹ce najemn¹ si³ê robocz¹, to rozmiary
bezrobocia w rodowiskach popegeerowskich, i tak ogromne, by³yby jeszcze wiêksze.
Proces zagospodarowania zasobów popegeerowskich nie zosta³ jeszcze zakoñczony. Jak siê okazuje, jest to proces bardzo d³ugotrwa³y. Mija prawie 20 lat od zmiany ustroju
i 18 lat od ukazania siê ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa, a procesy likwidacji pgr nie zosta³y zakoñczone. Wprawdzie twórcy ustawy zak³adali,
¿e czêæ gruntów popegeerowskich bêdzie dzier¿awiona i bêdzie stanowiæ zasób u¿yteczny
w realizacji przysz³ych celów polityki rolnej, ale czy zak³adali tak odleg³¹ perspektywê?
Nadal czêæ gospodarstw wielkoobszarowych stanowi w³asnoæ osób fizycznych i prawnych, a czêæ jest u¿ytkowana na zasadzie dzier¿awy. Niezale¿nie od formy prawnej i tytu³u
u¿ytkowania (w³asnoæ, dzier¿awa) w roku
Tabela 4. Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne w
2006 w kraju by³o 7689 gospodarstw o po2002 roku
wierzchni powy¿ej 100 ha. Liczba ta niewiele
G
r
u
p
y
o
b
s
z
a
r
o
w
e
L
iczba
Powierzchnia
siê zmieni³a od roku 2002 (tab. 4). Przeciêtna
gospodarstw
UR [tys. ha]
powierzchnia tych gospodarstw wynosi³a 430
100- 199
3357
460,3
ha. W tym samym roku liczba gospodarstw o 200- 299
1110
271,6
powierzchni 50-100 ha wynosi³a 14 752. Za- 300- 499
1291
506,6
1087
752,5
tem ³¹cznie w kraju, gospodarstw powy¿ej 50 500- 999
1
0
0
0
i
w
i
ê
c
e
j
5
7
7
1
506,8
ha w 2006 roku by³o 22 441 i by³o to zaledwie
7422
3497,8
0,9% ogólnej liczby gospodarstw. Wystêpo- Razem
wanie tych gospodarstw wykazuje du¿e prze- ród³o: Powszechny Spis Rolny. GUS 2002.
strzenne zró¿nicowanie. Do województw, w
których jest ich najwiêcej (powy¿ej 2 tysiêcy) nale¿¹ w kolejnoci: zachodniopomorskie,
wielkopolskie, warmiñsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie. Za najmniej jest
ich w województwach wiêtokrzyskim i ma³opolskim. Wprawdzie udzia³ gospodarstw o
powierzchni powy¿ej 50 ha w ogólnej liczbie gospodarstw jest obecnie ponad dwukrotnie
wiêkszy ni¿ w 1938 r. (wtedy udzia³ ten wynosi³ 0,4%), jednak ich przestrzenne rozmieszczenie odzwierciedla historycznie ukszta³towan¹ strukturê obszarow¹ gospodarstw. Mimo
up³ywu lat, zmian systemów gospodarczych i zwi¹zanych z nimi polityk gospodarczych,
regionalne zró¿nicowanie powierzchni gospodarstw wykazuje du¿¹ trwa³oæ przy wspólnej
tendencji do wzrostu przeciêtnej powierzchni gospodarstwa. Ta tendencja ma charakter nie
tylko ogólnopolski, ale ogólnoeuropejski. Przeciêtna powierzchnia gospodarstwa w krajach Unii Europejskiej w latach 1967-1997 wzros³a z 10,1 do 18,4 ha, a w takich krajach jak:
Niemcy, Francja, Austria z 14,5 do 34,3 ha. Udzia³ gospodarstw powy¿ej 50 ha w roku 2002
by³ w Polsce zbli¿ony do udzia³u tych gospodarstw w Niemczech w roku 1950 [Ma³eckiTepicht 2005]. Szybki przyrost liczby gospodarstw wielkoobszarowych nast¹pi³ po uruchomieniu procesów likwidacji pgr. Du¿e gospodarstwa wykazywa³y tak¿e du¿o wiêksz¹ tendencjê do powiêkszania swej powierzchni. Jak podaje Dzun [2005], w latach 1960-1996 swój
obszar powiêkszy³o 14,2% gospodarstw indywidualnych. Odsetek ten wród gospodarstw
o powierzchni powy¿ej 100 ha wynosi³ a¿ 81,2%, a w grupie 100-200 ha  84,2%. Powstawanie du¿ych gospodarstw i powiêkszanie powierzchni ju¿ istniej¹cych odbywa³o siê przede
wszystkim przez dzier¿awê lub zakup ziemi popegeerowskiej.
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WIELKOOBSZAROWE GOSPODARSTWA POWSTA£E NA GRUNTACH BY£YCH PGR
Nabywcami i dzier¿awcami gospodarstw (zak³adów) z zasobów Agencji Nieruchomoci Rolnych s¹ zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, byli pracownicy pgr (w tym kadry
kierownicze) oraz osoby spoza tego sektora, rolnicy, a tak¿e osoby (firmy), które uprzednio
rolnictwem siê nie zajmowa³y. Szczegó³ow¹ analizê produkcyjno-ekonomiczn¹ tych gospodarstw do niedawna (do 2005 r.) prowadzi³ zespó³ dr Guzewicza z IERiG¯ [Guzewicz i in.
2005]. Obecnie brak takich analiz, a informacje i badania maj¹ charakter wycinkowy, okazjonalny. Dane statystyczne wskazuj¹, ¿e wród du¿ych popegeerowskich gospodarstw prywatnych zwiêksza siê udzia³ gospodarstw zakupionych (zwi¹zanych z w³asnoci¹), a ubywa gospodarstw dzier¿awionych. Mamy wiêc do czynienia z tendencj¹ do zmniejszania siê
znaczenia form tymczasowych, na rzecz trwa³ych form gospodarowania. Zarówno w gospodarstwach w³asnych, jak i dzier¿awionych zatrudnienie (oko³o 3 osób/100 ha) jest zdecydowanie mniejsze ni¿ w spó³kach skarbu pañstwa (oko³o 6 osób/100 ha) i jest zbli¿one do
zatrudnienia w wielkoobszarowych gospodarstwach europejskich. Poziom zatrudnienia jest
zwi¹zany ze struktur¹ produkcji i dlatego jest najni¿szy w gospodarstwach dzier¿awionych
przez podmioty zewnêtrzne, które prowadz¹ ekstensywn¹ produkcjê polow¹, z regu³y bez
produkcji zwierzêcej. To niskie zatrudnienie wykazuje sta³¹, choæ malej¹c¹ tendencjê do
zmniejszania siê. Towarzyszy temu wzrost wydajnoci pracy. Tendencje te s¹ nastêpstwem
zmian technicznych i technologicznych wprowadzanych przez te gospodarstwa. Na rynku
ci¹gników i maszyn rolniczych obserwuje siê swego rodzaju gigantomaniê, która wymusza
powiêkszanie gospodarstw do rozmiarów zapewniaj¹cych efektywnoæ inwestycji technicznych. Te du¿e (gigantyczne) maszyny mog¹ zakupiæ, a nastêpnie efektywnie u¿ytkowaæ, tylko du¿e gospodarstwa. Z kolei ich u¿ytkowanie prowadzi do redukcji zatrudnienia
i wzrostu wydajnoci pracy. Oprócz sta³ego zatrudnienia, którego poziom wykazuje pewn¹
stabilizacjê (z tendencj¹ do redukcji), w gospodarstwach wystêpuje tak¿e zatrudnienie sezonowe. Jego rozmiary s¹ najwy¿sze w gospodarstwach zakupionych (oko³o 20% zatrudnienia), a niewielkie w gospodarstwach dzier¿awionych (oko³o 5%). Wród pracowników
prywatnych wielkoobszarowych gospodarstw rolnych niewielu jest by³ych pracowników
gospodarstw pañstwowych. W okresie po prywatyzacji pgr nast¹pi³a weryfikacja tych
pracowników (w czêci naturalna zwi¹zana z wiekiem) pod wzglêdem przydatnoci ich kwalifikacji, a tak¿e zdolnoci przystosowania do warunków pracy u prywatnego pracodawcy.
Problematyka spo³eczna rodowisk popgeerowskich stopniowo traci sw¹ atrakcyjnoæ,
co wyra¿a siê w malej¹cym zainteresowaniu nimi przez przedstawicieli nauki i mediów, a co
wynika równie¿ z samorozwi¹zania siê czêci tych problemów i ich rozmycia w nat³oku
innych problemów. W³aciciele i dzier¿awcy gospodarstw popgeerowskich w przesz³oci
mieli du¿o wiêcej problemów natury spo³ecznej ni¿ obecnie. W niektórych rodowiskach
mog³o to wynikaæ z nieufnoci rolników i by³ych pracowników pgr do w³acicieli i dzier¿awców przejmuj¹cych du¿e gospodarstwa. Sprzyjaæ temu mog³o, czasami wystêpuj¹ce wród
nich pozowanie na dziedzica [Ardanowski 2005]. ¯ycie zweryfikowa³o te postawy, a relacje spo³eczne znormalnia³y. Ostatnio problemem jest, czêsto sygnalizowane przez u¿ytkowników du¿ych gospodarstw, znalezienie chêtnych do pracy, tak sta³ej, jak i sezonowej.
Obserwacja dzia³alnoci gospodarstw wielkoobszarowych wskazuje na trafnoæ
oczekiwañ, ¿e takie gospodarstwa maj¹ szanse utrzymaæ siê na rynku tylko w sytuacji
prowadzenia, oprócz produkcji rolinnej i zwierzêcej, tak¿e dzia³alnoci pozarolniczej zapewniaj¹cej racjonalne wykorzystanie zasobów najemnej si³y roboczej w ci¹gu ca³ego roku
[Sosnowska 2002]. Dotyczy to nie tylko gospodarowania zasobami pracy, ale tak¿e ko-
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niecznoci stosowania odmiennych zasad ewidencji kosztów oraz opodatkowania dzia³alnoci rolniczej i nierolniczej. Przedsiêbiorstwo rolnicze, jakim jest wielkoobszarowe gospodarstwo, ze wzglêdu na odmienny system finansowy, w niektórych sprawach, jak: koszty
zatrudnienia, korzystanie z leasingu, itp., ma trudniejsz¹ sytuacjê ni¿ przedsiêbiorstwa nierolnicze. Uruchamianie dzia³alnoci pozarolniczej w postaci przetwórstwa produktów rolnych lub drewna, wiadczenie us³ug, umo¿liwia stosowanie ogólnych zasad ewidencji i
rozliczeñ finansowych z wszystkimi konsekwencjami.
Wbrew obawom, dzia³alnoæ gospodarstw wielkoobszarowych niekoniecznie musi byæ
w konflikcie z bezpieczeñstwem rodowiska naturalnego. Wprawdzie, ma³ym gospodarstwom ³atwiej jest zachowaæ równowagê rodowiskow¹, jednak jak wykazuj¹ analizy, du¿e
gospodarstwa te¿ s¹ w stanie tê równowagê zachowaæ [Wilk, Lebiecka 2007].
D³ugookresowe funkcjonowanie gospodarstw wielkoobszarowych wymaga tak¿e wiêkszej stabilnoci ogólnych warunków gospodarowania. Ich byt, podobnie jak przedsiêbiorstw nierolniczych zale¿y w du¿ej mierze od sprawnoci otoczenia, podczas gdy gospodarstwa ma³e maj¹ du¿y zakres samowystarczalnoci (autarkii). Przedsiêbiorstwa rolne,
podobnie jak inne przedsiêbiorstwa oparte na pracy najemnej, le znosz¹ zmiany skokowe.
W takich sytuacjach lepiej sobie radz¹ gospodarstwa (a nie przedsiêbiorstwa) rolne o
skromnych powi¹zaniach rynkowych. Gospodarstwa wielkoobszarowe to przedsiêbiorstwa,
czyli organizacje wymagaj¹ce d³ugookresowej perspektywy, tworzonej przez stabiln¹ politykê roln¹.
PODSUMOWANIE
Gospodarstwa wielkoobszarowe s¹ trwa³ym, historycznie utrwalonym elementem rolnictwa i obszarów wiejskich. Ich udzia³ w strukturze obszarowej prywatnych gospodarstw, w
ostatnich kilkunastu latach wzrasta, g³ównie wskutek zakupu lub dzier¿awy gruntów popegeerowskich. Przestrzenne rozmieszczenie tych gospodarstw odzwierciedla strukturê obszarow¹ ukszta³towan¹ na przestrzeni dziejów. Likwidacja gospodarstw pañstwowych umo¿liwi³a w jakim sensie powrót (nawi¹zanie) do ukszta³towanych w przesz³oci ró¿nic regionalnych
w wystêpowaniu du¿ych gospodarstw. Gospodarstwa te osi¹gaj¹ wysok¹, konkurencyjn¹ w
skali europejskiej wydajnoæ pracy, co jest g³ównym ich atutem, przy ma³ych rozmiarach
zatrudnienia sta³ego i przy niewielkim zatrudnieniu sezonowym. Pozytywn¹ tendencj¹ zmian
w strukturze gospodarstw powsta³ych na gruntach popegeerowskich jest wzrost udzia³u
gospodarstw w³asnych, a zmniejszanie siê udzia³u gospodarstw dzier¿awionych. Zwiêksza to
stabilizacjê warunków gospodarowania, co w przypadku przedsiêbiorstw wielkoobszarowych
ma wiêksze znaczenie ni¿ w przypadku gospodarstw ma³ych.
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Eugeniusz Niedzielski
THE ROLE OF THE LARGE-SCALE FARMS IN POLISH AGRICULTURE

Summary
The structure of farm area particularly those with great acreage displays a large spacial difference
shaped by the historical factors. Nowadays the large farms have almost exclusively post national origin
with all economical and social consequences. They are characterized by low employment both seasonal
and permanent and high effectiveness of work. The vast market connections cause the high sensibility to
changes in the environment.
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