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Key factors of property decapitalization in economically 
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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 podj to prób  wskazania zale no ci pomi dzy wybranymi czynnikami 

wynikaj cymi z wewn trznej sytuacji gospodarstw a cz stotliwo ci  podejmowania przez kieruj cych 

tymi gospodarstwami decyzji o pozbyciu si  sk adników maj tku. Czynnikami tymi by y wielko

obszarowa gospodarstw, poziom produkcji towarowej, wiek i wykszta cenie kieruj cych 

gospodarstwami. 

S owa kluczowe: dekapitalizacja, gospodarstwo rolne, upad o

Wprowadzenie 

W ostatnich latach nasileniu uleg y procesy inwestycyjne w gospodarstwach 

rolniczych. Fakt ten wynika obecnie z dost pno ci rodków pomocowych na inwestycje 

[Miko ajczyk 2007]. Zauwa y  jednak mo na, e panuj ca w latach dziewi dziesi tych i 

na pocz tku obecnego wieku dekoniunktura w rolnictwie umo liwia a rozwój za 

po rednictwem inwestycji jedynie podmiotom silnym ekonomicznie. W zdecydowanej 

wi kszo ci gospodarstw obserwowano natomiast pog biaj cy si  proces ograniczania 

wydatków na inwestycje, co skutkowa o w dekapitalizacji posiadanego maj tku (ujemne 

inwestycje netto) i ograniczaniu potencja u wytwórczego.  

Relatywnie niska zdolno  konkurencyjna rolnictwa wynika m.in. z faktu, i  rolnicy 

nie s  w stanie przenie  ca o ci lub cz ci swojego potencja u produkcyjnego do innych 

ga zi gospodarki narodowej, co pozbawia ich korzy ci alokacyjnych [Wo  2001]. 

Nast puj ce obni anie op acalno ci produkcji rolniczej, a tym samym i dochodów 

rolniczych, b d ce wynikiem zmniejszaj cego si  popytu na produkty rolne, 

powi kszaj cego si  dysparytetu pomi dzy cenami produktów rolnych a cenami rodków 

                                                           

1 Dr in .,e-mail: rrjmikol@cyf-kr.edu.pl 
2 Dr in .,e-mail: rrtwojew@cyf-kr.edu.pl 
3 Praca finansowana ze rodków na nauk  w latach 2006-2008 jako projekt badawczy nr 2 P06R 020 30 
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produkcji, dop ywu importowanej wysoko dotowanej ywno ci oraz zmniejszaj cego si

udzia u wydatków na rolnictwo w bud ecie pa stwa [Iwaszkiewicz i Boczek 2007], 

powoduje ograniczanie produkcji, a w konsekwencji prowadzi do upadku ekonomicznego 

podmiotów najs abszych ekonomicznie i uwolnienia cz ci zasobów czynników produkcji. 

Zjawiska te stanowi  potwierdzenie wyst puj cej w literaturze tezy o tzw. „kreatywnej 

destrukcji” wskazuj cej na konieczno  upadku podmiotów s abych ekonomicznie w celu 

zapewnienia (przez transfer czynników produkcji) mo liwo ci rozwoju podmiotom 

silniejszym [Pie kowska 2005]. Uwalniana ziemia jako niemobilny czynnik produkcji 

znajduje nabywców g ównie na lokalnym rynku, uwalniane zasoby innych rodków 

trwa ych ulegaj  w znacznej cz ci likwidacji, gdy  s  na ogó  bardzo mocno 

wyeksploatowane. Cz  budynków ma szans  na zmian  sposobu wykorzystania. Ci gniki 

rolnicze i maszyny mog  znale  nabywc , trafiaj  jednak na ogó  do gospodarstw, które 

bardzo trudno zaliczy  do gospodarstw rozwijaj cych si .

W opracowaniu podj to prób  wskazania zale no ci pomi dzy wybranymi 

czynnikami wynikaj cymi z wewn trznych uwarunkowa  gospodarstwa, a cz stotliwo ci

podejmowanych decyzji o pozbyciu si  sk adników maj tku. 

Uwagi metodyczne 

Opracowanie stanowi jeden z elementów rozwa a  nad przyczynami zaniechania i 

ograniczania produkcji rolniczej przez gospodarstwa rolnicze w po udniowej Polsce4.

Badania ankietowe zosta y przeprowadzone w ród u ytkowników gospodarstw rolniczych 

powiatu wadowickiego. Wybór powiatu wynika z jego lokalizacji oraz charakteru 

rolnictwa, dobrze oddaj cych warunki panuj ce na Pogórzu Zachodniobeskidzkim i w 

Beskidach Zachodnich. Dobór gospodarstw ze wzgl du na podj ty temat by  celowo-

losowy, przedmiotem zainteresowania by y gospodarstwa, które zaniecha y lub znacznie 

ograniczy y produkcj  rolnicz , tzn. w których szacowana skala produkcji rolniczej 

mierzona warto ci  produkcji ko cowej brutto gospodarstwa zmniejszy a si  o minimum 

30% w stosunku do okresu wskazanego przez respondenta za najlepszy dla tego 

gospodarstwa. Weryfikacja przeprowadzonych ankieto-wywiadów pozwoli a podda

dalszej analizie 264 gospodarstwa spe niaj ce za o one kryteria.  

G ównym celem opracowania jest ocena wp ywu wybranych czynników na 

podejmowanie decyzji o pozbyciu si  sk adników maj tku w gospodarstwach upadaj cych 

zlokalizowanych na obszarach górskich i podgórskich. Upadek ekonomiczny rozumiany 

jest jako ograniczanie funkcji produkcyjnych gospodarstwa, a  do momentu ca kowitego 

wygaszenia dzia alno ci rolniczej.  

W opracowaniu wskazano cz stotliwo  podejmowanych decyzji o sprzeda y lub 

wydzier awieniu ziemi oraz likwidacji lub sprzeda y maszyn bez przeprowadzenia 

inwestycji odtworzeniowych. Uzyskane wyniki informuj  o odsetku gospodarstw, które 

dokona y tych czynno ci, w stosunku do ogó u podmiotów zakwalifikowanych do danej 

grupy. Szczególn  uwag  po wi cono w opracowaniu ziemi, jako podstawowemu 

czynnikowi produkcji w gospodarstwie. 

                                                           

4 Badania prowadzone przez Katedr  Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w 

latach 2006-2008. 
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Tradycyjne w Polsce przywi zanie ch opów do ziemi jest bardzo silne, ale ulega 

stopniowemu os abieniu i racjonalizacji. Na podj cie decyzji o sprzeda y lub 

wydzier awieniu ziemi wp ywa jednak wiele szczególnych czynników [Wilkin 2000]. W 

artykule podj to prób  oceny wp ywu wielko ci obszarowej gospodarstw, warto ci

produkcji towarowej oraz wieku i poziomu wykszta cenia rolników na cz stotliwo

podejmowania decyzji o pozbyciu si  sk adników maj tku. Znaczenia mia o podj cie tego 

typu decyzji, a nie obszar sprzedawanej ziemi, b d  warto  maszyn wycofywanych z 

gospodarstw. 

Charakterystyka próby badawczej 

Uwarunkowania historyczne, spo eczne i przyrodnicze obszarów górzystych 

po udniowej Polski przez szereg lat kszta towa y odmienno  struktury agrarnej tego 

obszaru. Ma e i bardzo ma e gospodarstwa rolnicze gospodaruj ce w trudnych warunkach 

przyrodniczych, przy znacznych preferencjach ze strony panuj cego systemu 

gospodarczego i relatywnie atwym dost pie do rynku pracy z powodu rozwoju po II 

wojnie wiatowej przemys u, inwestowa y znaczn  cz  wolnych rodków finansowych w 

uzbrojenie techniczne. Wobec braku tradycji zespo owego u ytkowania maszyn 

doprowadzi o to do relatywnie du ego nasycenia, a nawet przesycenia tego obszaru 

maszynami rolniczymi, które ulega y zu yciu ekonomicznemu nie osi gaj c

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 

Ma opolska i 

Pogórze 
Polska

Wska nik technicznego uzbrojenia ziemi, z /ha UR5

Bardzo ma e (<4 ESU) 35,9 35,3 21,2 15,1 

Ma e (4 – 8 ESU) 31,7 29,8 18,3 14,5 

Wska nik technicznego uzbrojenia pracy, tys. z /AWU6

Bardzo ma e (<4 ESU) 119,5 122,0 103,6 93,4 

Ma e (4 – 8 ESU) 163,4 146,7 117,1 106,2 

ród o: opracowanie na podstawie standardowych wyników indywidualnych gospodarstw rolnych prowadz cych 

rachunkowo  w ramach systemu FADN w 2005 roku. 

Wysokie warto ci wska nika technicznego uzbrojenia ziemi obserwowane na 

obszarach Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich znajduj  potwierdzenie 

w wynikach standardowych uzyskiwanych przez gospodarstwa indywidualne prowadz ce

rachunkowo  roln  w ramach systemu FADN w 2005 roku. Uzbrojenie techniczne 

                                                           

5 Wska nik technicznego uzbrojenia ziemi obliczany jako stosunek warto ci rodków trwa ych do powierzchni 

UR.
6 Wska nik technicznego uzbrojenia pracy obliczany jako stosunek warto ci rodków trwa ych gospodarstwa do 

AWU (ang. Annual Work Unit, pol. jednostka przeliczeniowa pracy ogó em, równa 2200 rbh rocznie). 
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gospodarstw omawianych obszarów górzystych jest zdecydowanie wy sze ni  w pozosta ej

Polsce, co jest widoczne szczególnie w przypadku wska nika technicznego uzbrojenia 

ziemi (tab. 1).  

Bardzo du e zatrudnienie w rolnictwie Polski Po udniowej i niska warto

jednostkowa rodków trwa ych, jakimi dysponuje wi kszo  gospodarstw, powoduj , i

ró nice w wysoko ci wska nika technicznego uzbrojenia pracy (si y roboczej) nie s  ju

tak bardzo widoczne. 

Gromadzony przez wiele lat sprz t rolniczy jest ju  bardzo cz sto mocno przestarza y

technologicznie. Jednocze nie, w konsekwencji przemian ustrojowych i gospodarczych 

ostatnich kilkunastu lat, dosz o do drastycznego zmniejszenia op acalno ci produkcji 

rolniczej, a w przypadku wielu gospodarstw do jej ca kowitego zaniechania. Jedn  z 

przes anek wskazuj cych na pog biaj cy si  kryzys gospodarstwa jest zaw ona 

reprodukcja zasobów kapita owych. Brak inwestycji w gospodarstwie przy jednoczesnej 

likwidacji posiadanego wyposa enia technicznego wiadczy  mo e po rednio o 

wygaszaniu prowadzonej dzia alno ci. Natomiast wyprzeda  technicznych rodków pracy 

mo na uzna  za jeden z przejawów upadku ekonomicznego gospodarstwa, które nie 

zamierza ju  restytuowa  prowadzonej wcze niej dzia alno ci.

Przedmiotem zainteresowania w trakcie bada  by y gospodarstwa, które znacznie 

ograniczy y produkcj  rolnicz  w stosunku do okresu, który respondent uzna  za najlepszy 

dla gospodarstwa. Prawie 38% respondentów uzna o, e najlepszym okresem dla 

funkcjonowania ich gospodarstw by y lata 1980-1990, a dla 23 % 1970-1980. Wybór taki 

jest zrozumia y ze wzgl du na funkcjonuj ce wówczas warunki sprzeda y produktów 

rolnych i udogodnienia oferowane rolnikom, a w szczególno ci rolnikom gospodaruj cym 

na obszarach górskich. Ograniczanie produkcji najbardziej widoczne jest w grupie 

gospodarstw o powierzchni wi kszej od przeci tnej dla tego obszaru. O ile w 

gospodarstwach o powierzchni poni ej 2 ha i powy ej 8 ha wska nik obsady zwierz t

zmniejszy  si  o oko o 1/3, to w przypadku gospodarstw 4-6 ha zmniejszenie obsady 

zwierz t pomi dzy najlepszym okresem dla gospodarstwa a rokiem 2005 wynosi o ju

oko o 50%. Przytoczone wska niki wiadcz  o bardzo du ym zaawansowaniu procesów 

ograniczania produkcji w ród badanych gospodarstw. 

Tabela 2. Wyposa enie badanych gospodarstw w ziemi  oraz wybrane maszyny rolnicze                                 

Table 2. Land and selected farm machinery on selected farms 

Udzia  gospodarstw posiadaj cych obecnie dany rodek trwa y, % Obszar

gospodarstwa, 

ha UR 

Udzia  liczebny w 

badanej ca o ci, % ci gnik

rolniczy

kombajn 

zbo owy 

kosiarka do 

trawy 

siewnik

zbo owy 

rozrzutnik

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 

Ogó em 100,0 61,7 6,4 43,6 25,4 15,9 15,5 

ród o: opracowanie w asne.

Na ogó  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 za  tworzy a relatywnie du  poda  na us ugi 

maszynowe, co motywowa o niektórych rolników do zakupu maszyn w celu wiadczenia 

us ug. Nabywane maszyny by y bardzo cz sto mocno wyeksploatowane.  

Bardzo wysokimi wska nikami wyposa enia w maszyny rolnicze charakteryzuj  si

gospodarstwa o powierzchni 4-6 ha UR oraz 6-8 ha UR. W tych grupach gospodarstw 

stwierdzono równie  zdecydowanie wy sz  warto  produkcji towarowej w 2005 roku 

(odpowiednio 11,1 tys. z  i 13,8 tys. z ), podczas gdy rednio dla badanej próby 

gospodarstw wynosi a ona tylko 5,7 tys. z .

W a ciciele gospodarstw ograniczaj cych produkcj  rolnicz  najcz ciej pozbywaj  si

rozrzutników do obornika, których wycofanie w drodze sprzeda y lub likwidacji 

odnotowano w co czwartym gospodarstwie. Prawie co pi te z gospodarstw wycofa o z 

u ytkowania siewnik zbo owy. Przy czym, o ile w przypadku rozrzutników obornika 

obserwujemy na ogó  sprzeda , to w przypadku siewników zbo owych znacznie cz ciej 

mamy do czynienia z ich likwidacj  (znaczna cz  likwidowanych siewników pami ta 

jeszcze lata 40’ i 50’ XX wieku). Maszynami, które stosunkowo rzadko usuwane s  z 

gospodarstwa, s  kosiarki do trawy (oko o 13% gospodarstw) i opryskiwacze (oko o 15%). 

Kosiarki (cz sto jeszcze konne) bardzo rzadko znajduj  nabywców. Nawet w przypadku 

zaprzestania ich u ytkowania pozostawia si  je w gospodarstwie czekaj c na mo liwo

przekazania ich na z om. Opryskiwacze natomiast s  urz dzeniami nabywanymi masowo 

dopiero w ostatnich kilkunastu latach, co oznacza, e nabywane by y przede wszystkim 

przez rolników nie zamierzaj cych ogranicza  produkcji. Gospodarstwa rolnicze w 

praktyce nie likwiduj  ci gników rolniczych, na które zawsze mo na znale  nabywc ,

cho  coraz cz ciej  nabywane s  w celu rozebrania ich na cz ci. Sprzeda  ci gnika 

rolniczego mo na uzna  za jedn  z ostatnich faz procesu upadku ekonomicznego 

gospodarstw. Spo ród gospodarstw, które posiada y ci gniki, na sprzeda  zdecydowa o si

prawie 17%, przy czym w grupie gospodarstw do 2 ha by o to 27%, a w grupie 

gospodarstw 6-8 ha zaledwie 5%. O ile bowiem prowadzenie dzia alno ci rolniczej na 

bardzo ma ej powierzchni bez posiadania ci gnika rolniczego mo na uzna  za racjonalne 

(produkcja na samozaopatrzenie, o du ych walorach ekologicznych), to dzia alno

rolnicza o charakterze towarowym bez posiadania w asnego ci gnika na kilkuhektarowym 

gospodarstwie nie jest racjonalna. 

Wyniki bada

Podstawowym warunkiem rozwoju podmiotów gospodarczych, w tym równie

gospodarstw rolniczych, jest uzyskiwanie dochodów. Te z kolei warunkuje sprzeda . St d

gospodarstwa rolnicze uzyskuj ce wy sze warto ci produkcji towarowej wykazuj  z regu y

wy sz  sk onno  do inwestowania i w efekcie rozwijaj  si  pr niej, ni  podmioty 

wykazuj ce nisk  warto  sprzeda y. W gospodarstwach upadaj cych obj tych badaniami 

zauwa alne jest determinowanie tempa dekapitalizacji maj tku przez poziom produkcji 

towarowej (tab. 3). Zdecydowanie wy sz  sk onno  do pozbywania si  maj tku

obserwowano w gospodarstwach nie produkuj cych na rynek ni  w podmiotach 

uzyskuj cych wysokie warto ci produkcji towarowej. W ród gospodarstw nie 

wykazuj cych adnych powi za  z rynkiem produktów rolnych niemal po owa udost pni a

swoj  ziemi  czasowo (dzier awa) lub trwale (sprzeda ) innym, silniejszym podmiotom. 

Dominuj c  form  by a sprzeda , która uniemo liwia, w przeciwie stwie do dzier awy, 
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powrotne odzyskanie ziemi. Jest to wi c definitywne pozbycie si , podstawowego w 

gospodarstwach rolnych, czynnika produkcji. Mimo, e dominowa a sprzeda  (w liczbie 

transakcji) to dotyczy a ona raczej niewielkich powierzchni ( rednio 1,1 ha). W przypadku 

oddania ziemi w dzier aw  wydzier awieniu podlega a na ogó  znaczna cz

gospodarstwa ( rednio 3,5 ha). Sprzeda  (w liczbie podejmowanych transakcji) 

dominowa a nad wydzier awieniem tak e w gospodarstwach uzyskuj cych niewielkie (do 

10 tys. z ) warto ci produkcji towarowej. Podmioty, które uzyskiwa y wy sze ni  10 tys. z

rocznie przychody ze sprzeda y, wybiera y raczej wydzier awianie gruntów jako form

pozbycia si  ziemi. Pozostawia y sobie wi c mo liwo  jej odzyskania i wznowienia 

produkcji. W ca ej analizowanej grupie przez sprzeda  gospodarstwa pozby y si  107 ha 

ziemi, a przez wydzier awienie 97 ha. 

Tabela 3. Odsetek gospodarstw pozbywaj cych si  maj tku wed ug poziomu produkcji towarowej7                              

Table 3. Percentage of farms getting rid of property according to the level of sold production 

Odsetek gospodarstw pozbywaj cych si

ziemi 

Odsetek gospodarstw pozbywaj cych si

innych aktywów trwa ych 

w tym w tym 

Warto

produkcji 

towarowej

z /rok 
ogó em 

przez

sprzeda

przez

dzier aw

ogó em 

przez sprzeda  przez likwidacj

0 48,1 34,6 21,2 26,9 23,1 7,7 

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 

Razem 37,9 26,6 15,2 22,3 16,0 9,4 

ród o: opracowanie w asne

Mniejsz  sk onno  do pozbywania si  maj tku wykazywa y badane gospodarstwa w 

przypadku rodków trwa ych (g ównie maszyn). Przyczyn  ni szej sk onno ci do 

pozbywania si  maszyn jest konieczno  ich sprzeda y w ca o ci. Jednak ponad 22% ogó u

podmiotów pozby o si  maszyn. Sprzeda  by a dominuj c  form , zw aszcza w grupach 

gospodarstw maj cych nisk  warto  produkcji towarowej. Znaczna cz  gospodarstw nie 

podj a tak e inwestycji odtworzeniowych po zu yciu posiadanych rodków trwa ych, a 

wynika to g ównie z sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajduj  si  te podmioty. Dominuj cy

udzia  sprzeda y t umaczy  mo na ch ci  uzyskania jakichkolwiek przychodów, zw aszcza

w gospodarstwach uzyskuj cych niskie warto ci produkcji towarowej. 

                                                           

7
Procenty w kolumnach „przez sprzeda ” i „przez dzier aw ” oraz w kolumnach „przez sprzeda ” i „przez 

likwidacj ” nie sumuj  si  odpowiednio do procentów w kolumnach „ogó em”, bo w kolumnie „ogó em” podany 

jest procent gospodarstw dokonuj cych operacji, a w kolumnach szczegó owych procent liczby operacji danego 

typu w stosunku do liczby gospodarstw. Tymczasem niektóre gospodarstwa dokonywa y operacji jednego i 

drugiego rodzaju i wobec tego suma procentów w kolumnach szczegó owych mo e by  wi ksza ni  procent 

gospodarstw dokonuj cych operacji. Uwaga ta dotyczy tak e pozosta ych tabel w artykule. 
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Jednym z najistotniejszych czynników determinuj cych produkcj  towarow  w 

gospodarstwach jest ich obszar. W ród badanych podmiotów nie stwierdzono jednak 

wyra nych ró nic w sk onno ci do pozbywania si  ziemi mi dzy poszczególnymi grupami 

obszarowymi gospodarstw. Ró nice te wyra nie uwidaczniaj  si  dopiero w formie 

pozbycia si  ziemi (tab. 4). Ogó em w ca ej populacji najcz ciej ziemi pozbywa y si

gospodarstwa o powierzchni od 6 do 8 ha. Zarówno gospodarstwa mniejsze, jak i wi ksze 

rzadziej rezygnowa y z ziemi. W przypadku gospodarstw wi kszych obszarowo ni sza 

sk onno  do pozbywania si  ziemi wi e si  najcz ciej z wy szymi warto ciami

produkcji towarowej. Mniejsze udzia y gospodarstw pozbywaj cych si  ziemi w przypadku 

gospodarstw ma oobszarowych wi  si  raczej z popytem na ziemi  ni  jej poda .

Nabywcy zainteresowani s  bardziej zakupem wi kszego obszaru, a niewielkie kawa ki

ziemi posiadane przez ma e gospodarstwa raczej ich nie interesuj , o ile ich usytuowanie 

nie daje mo liwo ci zabudowy. Po czenie tych elementów sprawia, e najwy szy udzia

podmiotów pozbywaj cych si  ziemi wyst pi  w grupach obszarowych gospodarstw 

uznawanych w kraju za rednie, gdy  dysponuj  one odpowiedniej wielko ci dzia kami. Na 

badanym terenie gospodarstwa o takiej powierzchni s  jednak zaliczane ju  do du ych 

( rednia powierzchnia badanych gospodarstw wynosi a nieco ponad 4 ha). redni obszar 

ziemi, która zosta a sprzedana przez gospodarstwa o powierzchni powy ej 6 ha, wynosi

3,3 ha. Analizuj c form  pozbycia si  ziemi przez gospodarstwa mo na zauwa y , e w 

adnej z grup obszarowych wydzier awienie ziemi nie by o dominuj cym sposobem jej 

wycofania z gospodarstwa. Ró ne s  jednak relacje pomi dzy odsetkiem gospodarstw, 

które sprzeda y ziemi , a tymi, które j  wydzier awi y. Sprzeda  zdecydowanie 

dominowa a w gospodarstwach ma ych obszarowo. Im wy sza grupa obszarowa tym 

mniejsza by a ró nica pomi dzy dzier aw  a sprzeda  ziemi. Badane gospodarstwa o 

obszarze nie przekraczaj cym 6 ha, pomimo dominacji ilo ciowej sprzeda y nad 

wydzier awieniem ziemi, przez sprzeda  rozdysponowa y rednio powierzchni  1,2 ha, 

podczas gdy za po rednictwem dzier awy pojedyncze gospodarstwo pozbywa o si

przeci tnie 2,2 ha. Gospodarstwa o powierzchni przekraczaj cej 6 ha sprzedawa y

przeci tnie wi ksz  powierzchni  (3,3 ha) ni  wydzier awia y (2,2 ha). 

Tabela 4. Odsetek gospodarstw pozbywaj cych si  maj tku wed ug grup obszarowych                                            

Table 4. Percentage of farms getting rid of property according to area groups 

Odsetek gospodarstw pozbywaj cych si

ziemi 

Odsetek gospodarstw pozbywaj cych si

innych aktywów trwa ych 

w tym w tym 

Powierzchnia UR 

w gospodarstwie, 

ha
ogó em 

przez

sprzeda

przez dzier aw

ogó em 

przez

sprzeda

przez

likwidacj

Do 2,00 37,5 34,7 5,6 13,9 8,3 5,6 

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 

Powy ej 8,00 35,3 17,6 17,6 29,4 23,5 17,6 

ród o: opracowanie w asne.

W przypadku rodków trwa ych nie mo na zauwa y  prawid owo ci w 

poszczególnych grupach obszarowych. Najwy szy odsetek gospodarstw, które pozby y si
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rodków trwa ych wyst pi  w rodkowej grupie obszarowej (tj. w gospodarstwach o 

powierzchni 4-6 ha). Najrzadziej pozbywa y si  tych sk adników maj tku gospodarstwa 

najmniejsze (najs abiej wyposa one w maszyny). W ich przypadku przyczyna le y po 

stronie jako ci maszyn, które s  najcz ciej stare. Nie znajduj  one nabywców, a 

jednocze nie (z racji ma ej powierzchni gospodarstwa) wykorzystywane s  w niewielkiej 

skali i powoli si  zu ywaj .

W literaturze cz sto spotyka si  wyniki bada wiadcz ce o tym, e ludzie m odzi s

sk onniejsi do zmian ni  osoby starsze [Warzocha 2004]. W przypadku analizowanych 

gospodarstw wiek osoby kieruj cej gospodarstwem rolnym wydaje si  mie  znacz cy

wp yw na podejmowane decyzje dotycz ce pozbywania si  aktywów. Najcz ciej maj tku 

pozbywa y si  gospodarstwa, których aktualnymi w a cicielami s  osoby m ode (do 30 

roku ycia). Spo ród gospodarstw kierowanych przez te osoby, a  61,5% podmiotów 

pozby o si  ziemi, a blisko 31% innych rodków trwa ych (tab. 5). Na drugiej pozycji (w 

przypadku ziemi) znalaz y si  podmioty kierowane przez osoby powy ej 60 lat. Najrzadziej 

z ziemi rezygnowali rolnicy w rednim wieku. Za ten stan rzeczy odpowiadaj  ró ne 

czynniki. Ludzie m odzi najcz ciej maj  lepsze wykszta cenie ni  rolnicy starsi. St d

cz ciej rezygnuj  z pracy we w asnym gospodarstwie przynosz cej niskie dochody, na 

rzecz pracy poza rolnictwem. Osoby powy ej 60 roku ycia to cz sto ludzie schorowani lub 

emeryci, którym nie wystarcza ju  si  na prac . Maj c ród o utrzymania w postaci renty 

b d  emerytury, ch tniej pozbywaj  si  przynajmniej cz ci ziemi, traktuj c przychód z 

tego tytu u jako dodatkowe ród o dochodu. Ziemi mog  si  tak e pozbywa  pod 

naciskiem swoich dzieci, które jej nie chc , ale ch tnie przyjm  od rodziców pieni dze. 

Jednocze nie w tej grupie wiekowej zanotowano najwy szy udzia  dzier awy, co wynika z 

silnego przywi zania do ziemi i ch ci pozostawienia jej „na wyci gni cie r ki”, w razie 

gdyby nast pcy wyra ali ch  jej u ytkowania. 

Tabela 5. Odsetek gospodarstw pozbywaj cych si  maj tku wed ug wieku kierownika 

Table 5. Percentage of farms getting rid of property according to farm manager’s age 

Odsetek gospodarstw pozbywaj cych si  ziemi Odsetek gospodarstw pozbywaj cych si

innych aktywów trwa ych 

w tym w tym 

Wiek 

rolników

(w latach) ogó em 

przez sprzeda  przez dzier aw

ogó em 

przez

sprzeda

przez

likwidacj

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 

Powy ej 60 43,1 29,3 19,0 19,0 15,5 6,9 

ród o: opracowanie w asne.

Rolnicy w wieku od 41 do 50 lat najrzadziej ze wszystkich grup wiekowych 

pozbywali si  ziemi. S  to osoby w rednim wieku, legitymuj ce si  najcz ciej 

wykszta ceniem zawodowym nierolniczym, którym stosunkowo niewiele czasu pozostaje 

do przej cia na emerytur . Wiek, w jakim s  te osoby, w po czeniu z ich wykszta ceniem 

nie dawa by im du ych szans na rynku pracy w sytuacji ogólnie wysokiego bezrobocia. 

St d pomimo z ej sytuacji dochodowej gospodarstw w dalszym ci gu prowadz  produkcj
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rolnicz  i nie pozbywaj  si  zasobów, które s  ich g ównym ród em utrzymania. W tej 

grupie wiekowej odnotowano tak e najni szy udzia  gospodarstw, w których dokonano 

sprzeda y maszyn (nieco ponad 10% gospodarstw).  

Wykszta cenie wydaje si  by  w badanej grupie gospodarstw czynnikiem silnie 

determinuj cym decyzje rolników o pozbywaniu si  maj tku. Najcz ciej bowiem 

sprzedawa y b d  wydzier awia y ziemi  osoby z wykszta ceniem wy szym (tab. 6). 

Wykszta cenie wy sze daje tym osobom bardzo du e szanse zdobycia pracy poza 

gospodarstwem rolniczym. W zdecydowanej wi kszo ci osoby te deklarowa y, e ich 

g ównym ród em utrzymania jest praca poza gospodarstwem. Warto  produkcji 

towarowej w tej grupie rolnicy szacowali przeci tnie na jedynie 2,3 tys. z  na 

gospodarstwo.  

Tabela 6. Odsetek gospodarstw pozbywaj cych si  maj tku wed ug wykszta cenia kierownika                                

Table 6. Percentage of farms getting rid of property according to farm manager’s education 

Odsetek gospodarstw pozbywaj cych si  ziemi Odsetek gospodarstw pozbywaj cych si

innych aktywów trwa ych 

w tym w tym 

Wykszta cenie

kierowników 

gospodarstw 
ogó em 

przez sprzeda  przez dzier aw

ogó em 

przez

sprzeda

przez

likwidacj

Kurs rolniczy 37,5 28,4 13,6 28,4 18,2 13,6 

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 

rednie  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 

Wy sze  47,1 29,4 29,4 23,5 17,6 11,8 

  rolnicze 44,4 22,2 22,2 11,1 11,1 11,1 

  nierolnicze 50,0 37,5 37,5 37,5 25,0 12,5 

ród o: opracowanie w asne.

Drug  lokat  pod wzgl dem cz stotliwo ci decyzji o pozbyciu si  ziemi zaj y

podmioty kierowane przez osoby z wykszta ceniem rednim (nierolniczym), a niewiele 

ust powa y im gospodarstwa kierowane przez osoby legitymuj ce si  wykszta ceniem 

podstawowym. Wykszta cenie rednie (podobnie jak wy sze) daje du e szanse znalezienia 

pracy poza rolnictwem. Du y udzia  gospodarstw pozbywaj cych si  ziemi w ród

podmiotów kierowanych przez osoby z wykszta ceniem podstawowym wynika jednak nie z 

samego wykszta cenia, ale równie  z wieku tych rolników, bo najcz ciej s  to osoby 

starsze. To w a nie takie osoby najcz ciej na wsi posiadaj  wykszta cenie podstawowe lub 

nawet niepe ne podstawowe. Rolnicy ci zdecydowanie najrzadziej pozbywali si  maszyn, 

podobnie jak w grupie wiekowej powy ej 60 lat. 
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Podsumowanie

Dekapitalizacja maj tku gospodarstw upadaj cych jest zjawiskiem powszechnym i 

towarzyszy znacznej cz ci podmiotów ograniczaj cych produkcj . W zdecydowanej 

cz ci pozbywanie si  maj tku produkcyjnego dotyczy ziemi jako czynnika produkcji. 

Sprzeda  b d  likwidacja innych rodków trwa ych schodzi na dalszy plan, gdy  maszyny 

mo na kupi  znacznie atwiej ni  ziemi . Dlatego te  sprzeda  lub likwidacja maszyn, 

przynajmniej w intencji, nie oznacza jeszcze ostatecznej rezygnacji z gospodarowania, bo 

maszyny mo na stosunkowo atwo odkupi . Sprzeda  ziemi, która w badanej populacji 

dominowa a nad jej wydzier awieniem, jest form  definitywnego pozbycia si  z 

gospodarstwa podstawowego w przypadku dzia alno ci rolniczej czynnika produkcji. 

Najcz ciej pozbywa y si  ziemi gospodarstwa, które uznawane s  w badanym regionie za 

ponad przeci tne obszarowo (o powierzchni od 6 do 8 ha), a jednocze nie nie produkowa y

na rynek. Olbrzymie znaczenie ma tak e osoba samego kierownika gospodarstwa. 

Najch tniej pozbywa y si  maj tku wykszta cone m ode osoby, którym znalezienie pracy 

poza rolnictwem nie sprawia wi kszych problemów. Wolniej dekapitalizacja zachodzi a w 

gospodarstwach du ych obszarowo, uzyskuj cych wysokie warto ci produkcji towarowej, 

kierowanych przez osoby w rednim wieku z wykszta ceniem zawodowym. Dla tych osób 

gospodarstwo jest najcz ciej podstawowym ród em utrzymania z racji trudno ci ze 

znalezieniem dobrze p atnej pracy poza nim. 
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