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Synopsis. Przedstawiono uogólnion¹ ocenê zakresu i stopnia zaawansowania zmian strukturalnych w regionach
z du¿ym uprzednio udzia³em w³asno�ci pañstwowej w rolnictwie. Analiza obejmuje zmiany w strukturze gospodar-
czej, w tym w strukturze w³asno�ciowej, agrarnej, infrastrukturalnej, a tak¿e w strukturze przestrzennej i spo³ecznej.

Wstêp
W historii rolnictwa polskiego w³asno�æ pañstwowa jest sta³ym elementem, poczynaj¹c od

dóbr królewskich, przez pañstwowe maj¹tki ziemskie w czasach bli¿szych i pañstwowe gospodar-
stwa rolne w okresie gospodarki socjalistycznej, do wspó³czesnych ró¿nych form w³asno�ci rolnej
Skarbu Pañstwa. Gospodarstwa nale¿¹ce do pañstwa pe³ni³y i pe³ni¹ ró¿ne role. S¹ sk³adnikiem
maj¹tku narodowego, �ród³em dochodów bud¿etowych (je�li przynosz¹ zyski), narzêdziem polityki
rolnej, o�rodkiem postêpu biologicznego [Tomaszewski 1974].

Pañstwowe gospodarstwa rolne z czasów gospodarki centralnie planowanej, to wprawdzie
tylko ponad czterdziestoletni okres w dziejach rolnictwa, jednak o bardzo d³ugotrwa³ych skutkach
swego istnienia. Rozleg³e i wszechstronne implikacje istnienia pañstwowych przedsiêbiorstw go-
spodarki rolnej i powodowane tym wieloaspektowe spo³eczno-ekonomiczne skutki ich restruktu-
ryzacji i likwidacji powoduj¹, ¿e nastêpstwa ich istnienia i przekszta³ceñ bêd¹ zapewne d³ugo
jeszcze przedmiotem ocen naukowych (nie tylko historyków) i spo³ecznych oraz sporów politycz-
nych. Przedsiêbiorstwa te w sensie formalnym przesta³y istnieæ z chwil¹ ich przejêcia przez Agencjê
W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa, czyli nie pó�niej ni¿ do koñca 1995 roku. Nadal jednak s¹ i
bardzo d³ugo jeszcze bêd¹ istnia³y powszechne rzeczowe �lady ich istnienia w postaci w ró¿nym
stopniu zagospodarowanej substancji maj¹tkowej oraz ukszta³towanej przez pgr przestrzeni (nie
tylko produkcyjnej) równie¿ w ró¿nym stopniu i w ró¿ny sposób zagospodarowanej. Bywa (wcale
nierzadko), ¿e s¹ to �lady smutne w postaci zdewastowanych parków i ruin dworów, niszczej¹cych
budynków, nieu¿ytków, zaniedbanych i szpec¹cych krajobraz osiedli mieszkalnych. Mieszkañcy
tych osiedli tworz¹ wyra�nie w �rodowisku wiejskim spo³eczno�ci popegeerowskie, czêsto zmargi-
nalizowane, z wszystkimi negatywnymi skutkami trwa³ej ekskluzji (wykluczenia). Pañstwowe go-
spodarstwa rolne nadal istniej¹ w �wiadomo�ci spo³ecznej. Has³o �pgr�, �pegeerowiec� jest wci¹¿
wyra�nie identyfikowane, równie¿ przez osoby, które z racji wieku nie mia³y kontaktu z pañstwo-
wym gospodarstwem rolnym w sensie rzeczowym. Zapewne tak bêdzie jeszcze d³ugo, podobnie
jak nadal funkcjonuj¹ okre�lenia dwór czy parobek mimo, ¿e dworskiej w³asno�ci dawno ju¿ nie ma.

Po prawie dwudziestu latach od rozpoczêcia procesu likwidacji pañstwowych gospodarstw
rolnych nie mówimy zatem o nich jedynie w perspektywie historycznej, ale o wcale niema³ym,
aktualnym i przysz³ym elemencie rzeczywisto�ci gospodarczej, spo³ecznej i przestrzennej obsza-
rów wiejskich. Bowiem, niezale¿nie od tego, jak oceniamy tempo likwidacji gospodarstw pañstwo-
wych, to zawsze znajdujemy siê w jakim� punkcie dziejów (procesu), okre�lonym przez przesz³o�æ
i stanowi¹cym podstawy przysz³o�ci. �Zacieranie �ladów� po pegeerach bêdzie trwa³o jeszcze
d³ugo. W historii rolnictwa, pañstwowe przedsiêbiorstwa gospodarki rolnej to tylko epizod, jednak
z perspektywy ludzkiego ¿ycia, by³ych pracowników pgr ich rodzin zw³aszcza, jest to ¿ycie (nie
tylko zawodowe!) kilku pokoleñ, w tym tak¿e tych osób, które w pgr pracowaæ �nie zd¹¿y³y�. Oni
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zw³aszcza, maj¹c pegeerowskie korzenie, chocia¿by przez miejsce zamieszkania, poszukuj¹ szans
na inne, lepsze, bezpegeerowskie ¿ycie. Jednak korzenie wcale im ¿ycia nie u³atwiaj¹. Jak pokazuje
rzeczywisto�æ i badania socjologów bardzo trudno siê od tej przesz³o�ci oderwaæ [Halamska 1998].
Oczywi�cie, istota i skala problemu jest przestrzennie bardzo zró¿nicowana, chocia¿by dlatego, ¿e
udzia³ pgr w strukturze gospodarczej by³ tak¿e regionalnie bardzo ró¿ny. Wyrazisto�æ ��ladów� po
pgr w ró¿nych czê�ciach kraju te¿ jest odmienna.

Stan wyj�ciowy
Wprawdzie, jak mówi przys³owie, czas leczy rany, jednak nadal mimo up³ywu lat, wystêpuj¹

ró¿nice pogl¹dów dotycz¹ce potrzeby i sposobu przekszta³ceñ gospodarstw pañstwowych. I tak
zapewne ju¿ zostanie, ró¿ne s¹ bowiem punkty widzenia i odniesienia, ró¿ny jest stopieñ zaanga¿o-
wania emocjonalnego (czêsto z podtekstem politycznym), a tak¿e ró¿ne s¹ przes³anki oraz uwarun-
kowania w formu³owaniu s¹dów i ocen. Przesz³o�ci jednak zmieniæ siê nie da i dywagacje o tym �co
by by³o gdyby?�, s¹ tylko intelektualnymi spekulacjami. Rozpatrywanie alternatywnych rozwi¹-
zañ mo¿e dotyczyæ jedynie przysz³o�ci, do której punktem wyj�cia jest obecny stan rzeczy ukszta³-
towany przez przesz³o�æ. Rozpatruj¹c przesz³o�æ mo¿na jedynie poprzestaæ na konstatacji, ¿e nie-
prawdziwe jest twierdzenie, ¿e inaczej byæ nie mog³o, ¿e przyjête w 1991 roku rozwi¹zanie by³o
jedynie mo¿liwe, a tym samym konieczne i s³uszne. Prawie zawsze mo¿e byæ inaczej i wtedy te¿
mog³o byæ inaczej. Ekwifinalno�æ jest bowiem podstaw¹ racjonalnych dzia³añ zarz¹dczych. �wiad-
czy o tym chocia¿by zró¿nicowanie rozwi¹zañ dotycz¹cych likwidacji sektora uspo³ecznionego
przyjêtych w krajach o�ciennych.

Zmiana systemu gospodarczego w kraju oznacza³a tak¿e likwidacjê, a przynajmniej istotne ogra-
niczenie, w³asno�ci pañstwowej w rolnictwie. Proces ten móg³ siê odbywaæ ewolucyjnie wskutek
eliminowania przez rynek podmiotów nieefektywnych lub rewolucyjnie wskutek decyzji administra-
cyjnych. W Polsce przyjêto ten drugi wariant i pgr poddano likwidacji z mocy prawa. Radykalizm,
skala i g³êboko�æ zmian by³y i�cie rewolucyjne bez przywi¹zywania szczególnej uwagi do kosztów
spo³ecznych i strat maj¹tkowych. Twórcy i realizatorzy takiej koncepcji likwidacji pgr, czêsto te¿
wykazywali rewolucyjny zapa³ w³a�ciwy osobom przekonanym o s³uszno�ci idei i kategorycznej
potrzebie jej realizacji. Tej ideowo�ci, która bywa niekiedy po¿¹dana, czasami niestety towarzyszy³y
interesy polityczne i partykularne. Niezale¿nie jednak od oceny trafno�ci wyboru rozwi¹zañ przyjê-
tych przed laty, innych ju¿ nie bêdzie i w ocenie stanu bie¿¹cego trzeba je przyj¹æ jako aksjomat.

W�ród przes³anek (powodów) likwidacji pañstwowych gospodarstw rolnych wymienia siê
dwie grupy, tj. przyczyny o charakterze politycznym oraz przes³anki ekonomiczne i strukturalne.
Polityczne uzasadnienie likwidacji pgr jest nastêpstwem transformacji ustrojowej kraju. Podstaw¹
demokracji jest wolno�æ obywatelska, a ta jest zwi¹zana z w³asno�ci¹ prywatn¹, swobod¹ zawiera-
nia umów i gospodark¹ rynkow¹. Konsekwencj¹ zmiany ustroju by³a wiêc prywatyzacja w³asno�ci
pañstwowej, równo�æ podmiotów i konkurencja miêdzy nimi. Wycofanie siê pañstwa z bezpo�red-
niej dzia³alno�ci gospodarczej oznacza równie¿ likwidacjê dotowania tej dzia³alno�ci, co w rolnic-
twie pañstwowym by³o trwa³ym w czasach socjalizmu elementem systemu finansowego. W tym
sensie prawdziwe s¹ twierdzenia Wosia, Leopolda i innych autorów, eksponuj¹ce fakt, ¿e pgr
zosta³y zanegowane politycznie [Wo� 2003, Leopold, Ziêtara 2003, Ziêtara 2000]. W tym znaczeniu
likwidacja w³asno�ci pañstwowej w rolnictwie mia³a podstawy ustrojowe, a tym samym cele eko-
nomiczne i spo³eczne mia³y charakter wtórny. Przes³ankom ustrojowym towarzyszy³y polityczne
oczekiwania transferu ziemi do gospodarstw indywidualnych i powiêkszania ich przeciêtnej po-
wierzchni, a tym samym poprawy struktury agrarnej. Obecnie ju¿ wiadomo, ¿e by³y to oczekiwania
bez pokrycia. Towarzyszy³a im fetyszyzacja pojêcia �gospodarstwo rodzinne�, eksponowanego
bardziej ze wzglêdów ideologicznych ni¿ ekonomicznych, dla przeciwstawienia tych gospodarstw
gospodarstwom wielkoobszarowym, w domy�le � pañstwowym. Zmiana ustroju musia³a oznaczaæ
likwidacjê gospodarstw pañstwowych. W tym sensie by³ to proces nieuchronny, a tym samym
obiektywny. Wprowadzenie liberalnych, wolnorynkowych regulacji makroekonomicznych spo-
wodowa³o zapa�æ produkcyjn¹ i ekonomiczn¹ gospodarstw pañstwowych, stanowi¹cych uprzed-
nio uprzywilejowany sektor gospodarki. Tym samym pojawi³y siê przes³anki ekonomiczne likwida-
cji du¿ej czê�ci tych gospodarstw. Czê�æ pañstwowych gospodarstw, które wcze�niej podjê³y
restrukturyzacjê skutecznie radzi³a sobie w nowych warunkach. Jednak z mocy ustawy z 1991 roku,
likwidacji podlega³y wszystkie gospodarstwa niezale¿nie od sytuacji ekonomicznej czy innych
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cech. Zbli¿a siê dwudziesty rok trwania procesów likwidacyjnych, a do ich zakoñczenia jeszcze
daleko. Zapewne twórcy ustawy o likwidacji pgr nie przewidywali, ¿e bêdzie to trwa³o tak d³ugo, i
zapewne zak³adali inne efekty.

Skutki likwidacji gospodarstw pañstwowych mo¿na oceniaæ w ró¿nym kontek�cie, przyjmuj¹c
ró¿ne kryteria, które przes¹dzaj¹ o wynikach tej oceny. Mo¿na zapewne mówiæ o skutkach bezpo-
�rednich (np. sprzeda¿ gruntów) i d³ugookresowych (np. zmiana struktury w³asno�ciowej), o skut-
kach gospodarczych i spo³ecznych, pozytywnych i negatywnych, bezpo�rednich i po�rednich
[Niedzielski 2002]. Mo¿na tak¿e mówiæ o skutkach zamierzonych, zgodnych z celami reformy, i o
skutkach niezamierzonych, przypadkowych, które siê ujawni³y �przy okazji�. Do tych pierwszych
nale¿y na przyk³ad wzrost efektywno�ci gospodarowania, a do tych drugich spekulacyjny obrót
ziemi¹, dewastacja maj¹tku, bezrobocie.

Ta mnogo�æ kryteriów ocen potwierdza zasadê, i¿ ka¿demu dzia³aniu, ka¿dej decyzji towarzyszy
jaka� doza korzy�ci i niekorzy�ci. Problem w tym, w jakich relacjach korzy�ci z niekorzy�ciami
pozostaj¹. Tak¿e w ocenie skutków likwidacji pgr trudno o jednolite stanowisko, je�li w ogóle
konsens w tej sprawie jest mo¿liwy. Inaczej bowiem relacje korzy�ci z niekorzy�ciami postrzegaj¹
bezrobotni byli pracownicy pgr, inaczej nabywcy, a inaczej dzier¿awcy by³ych pgr, inaczej rzecz
wygl¹da z punktu widzenia ogólnospo³ecznego, a inaczej w kontek�cie lokalnym, itd., itp. Ten
relatywizm ocen, czêsto wynikaj¹cy z subiektywnych czy wrêcz partykularnych przes³anek powo-
duje, ¿e oceny te s¹ zasadniczo sprzeczne. Bowiem, prawd¹ jest, ¿e likwidacja pgr spowodowa³a, ¿e
czê�æ gruntów nadal le¿y od³ogiem, a zabudowania popadaj¹ w ruinê, co jest podstaw¹ opinii, ¿e
przekszta³cenia doprowadzi³y do dewastacji maj¹tku i marnotrawstwa spo³ecznego. A z drugiej
strony prawd¹ jest, ¿e wykupiono i odrestaurowano niektóre dwory i pa³ace, chroni¹c przy okazji
dziedzictwo kulturowe, i ¿e zorganizowano sprawne, rentowne du¿e przedsiêbiorstwa zwiêkszaj¹c
konkurencyjno�æ polskiego rolnictwa. Mo¿e to cieszyæ, a mo¿e byæ �ród³em zazdro�ci, czy nawet
zawi�ci. Istnieje wiele innych prawd cz¹stkowych, w tym tak¿e dotycz¹cych najbardziej dra¿liwych
spo³ecznie kwestii, czyli sytuacji by³ych pracowników pgr. Owszem, du¿a czê�æ z nich jest w
trudnej sytuacji wynikaj¹cej z utraty pracy i �wiadczeñ socjalnych uzyskiwanych z gospodarstwa
pañstwowego i przypisania do ¿ycia w popegeerowskich blokowiskach. S¹ jednak i tacy, którzy
znale�li lepsze miejsca pracy, bywa, ¿e uruchomili w³asn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ i likwidacji pgr
zawdziêczaj¹ swój obecny lepszy status. Na tê ró¿norodno�æ losów i ocen osób zwi¹zanych uprzed-
nio z pgr lub obecnie z popegeerowskim dziedzictwem wskazuj¹ liczne badania socjologów [np.
Halamska 1998, Przemiany... 2001]. Natomiast na ró¿norodno�æ gospodarczych skutków likwidacji
pgr wskazuj¹ liczne analizy ekonomiczne [np. Dzun 2005, Ziêtara 2000, Guzewicz 2005]. Problemem
jest zatem uogólnienie tych prawd cz¹stkowych i stworzenie mo¿liwie obiektywnego, pozbawione-
go subiektywnych lub tendencyjnych konotacji obrazu skutków likwidacji gospodarstw pañstwo-
wych. Rozwi¹zanie problemu utrudnia fakt, ¿e proces likwidacji nie zosta³ jeszcze zakoñczony, a
jego zaawansowanie jest przestrzennie bardzo zró¿nicowane i Skarb Pañstwa nadal dysponuje
du¿ymi zasobami ziemi i maj¹tku popegeerowskiego. Przy okazji jawi siê pytanie o przyczyny tej
d³ugiej �¿ywotno�ci� problemu. Pewnie szukaæ ich trzeba g³ównie w otoczeniu politycznym, eko-
nomicznym i spo³ecznym, w którym ten proces przebiega, a które wp³ywa na wybór metod, tempo
i skuteczno�æ dzia³añ.

Zmiany strukturalne bêd¹ce nastêpstwem likwidacji sektora pañstwowego w rolnictwie mo¿na
rozpatrywaæ nie tylko w kontek�cie zmian struktury obszarowej gospodarstw, choæ to siê nasuwa jako
najbardziej oczywiste, ale tak¿e w kontek�cie struktury spo³ecznej, gospodarczej i przestrzennej.

W sferze spo³ecznej skutki wyra¿aj¹ siê w redukcji zatrudnienia w gospodarstwach wielkoob-
szarowych powsta³ych na zasobach popegeerowskich, a przez to, w zmianie struktury zawodowej
mieszkañców osiedli i wsi popegeerowskich oraz (niestety) w czêstych przypadkach braku alterna-
tywnego wzglêdem pgr zatrudnienia, powstanie du¿ej grupy �rodowisk wiejskich, gdzie bezrobo-
cie utajone jest sta³¹ cech¹ spo³eczn¹, powsta³o tak¿e jawne bezrobocie strukturalne i to o cechach
bezrobocia d³ugotrwa³ego. Mimo ró¿nych programów aktywizacji zawodowej by³ych pracowni-
ków pgr, bezrobocie w tym �rodowisku nadal pozostaje problemem o du¿ej skali. D³ugookresowe
bezrobocie, pauperyzacja i deprywacja potrzeb by³ych pracowników pgr i cz³onków ich rodzin,
zgodnie z przewidywaniami prowadzi do trwa³ej marginalizacji (gettyzacji) tych �rodowisk ze wszyst-
kimi negatywnymi jednostkowymi i ogólnospo³ecznymi skutkami. Z drugiej strony, likwidacja pgr
umo¿liwi³a powstanie nowej grupy spo³ecznej na wsi w postaci w³a�cicieli i dzier¿awców maj¹tków
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popegeerowskich bêd¹cych pracodawcami dla czê�ci by³ych pracowników pgr, wywieraj¹cych
wp³yw na lokalne ¿ycie spo³eczne i gospodarcze.

Skutkiem likwidacji pgr w strukturze przestrzennej s¹ zmiany funkcji terenu. Wyra¿a siê to
miêdzy innymi wy³¹czeniem z rolniczego u¿ytkowania i zalesienia znacznych area³ów. Jest to pro-
ces niew¹tpliwie korzystny dla �rodowiska naturalnego i walorów krajobrazowych przestrzeni.
Naturalizacja czê�ci gruntów przez zalesienie, pozostawienie ich w postaci nieu¿ytków, u¿ytkowa-
nie ekologiczne mo¿e byæ wspierane dofinansowaniem z funduszy europejskich, bowiem na szczê-
�cie, nie ma ju¿ powodów do rolniczego u¿ytkowania gruntów klasy VI i V i przyroda mo¿e je
odzyskaæ dla dobra ogólnospo³ecznego. Póki co bywa jednak, ¿e widok nieu¿ytków, gdzieniegdzie
�urozmaicony� ruinami by³ych obiektów gospodarczych (i niestety czêsto tak¿e zabytkowych)
dzia³a przygnêbiaj¹co. Jak straty kulturowe (pa³ace, parki itd.) s¹ nieodwracalne i szkoda, ¿e do
nich dochodzi, tak wypadanie ziemi z rolniczego u¿ytkowania jest procesem korzystnym z punktu
widzenia ekologii i walorów przestrzeni.

Zmiany w strukturze w³asno�ciowej wyra¿aj¹ siê w istotnym ograniczeniu w³a�cicielskiej roli
pañstwa we w³adaniu gruntami rolnymi i w sprywatyzowaniu zarz¹dzania pañstwowymi zasobami
rolniczymi do niezbêdnego minimum. Oprócz prywatyzacji w³asno�ci pañstwowej w rolnictwie, w
zwi¹zku z likwidacj¹ pgr mia³y miejsce tak¿e wcale nierzadkie przypadki komunalizacji maj¹tku
rzeczowego i gruntów pañstwowych. W tym znaczeniu udzia³ w³asno�ci pañstwowej w rolnictwie
zbli¿y³ siê do rozmiarów w³a�ciwych dla gospodarki rynkowej, aczkolwiek rozmiary zasobów pañ-
stwowych nieruchomo�ci rolnych nadal istotnie przekraczaj¹ racjonalne uzasadnienia.

W strukturze obszarowej gospodarstw, nie tyle w skali kraju, co w skali regionalnej, nast¹pi³a
poprawa, co wyra¿a siê we wzro�cie przeciêtnej powierzchni gospodarstwa, jednak wyniki s¹
zdecydowanie mniejsze od oczekiwanych. Na gruntach popegeerowskich nie powsta³y gospodar-
stwa rodzinne, niewielki by³ równie¿ przep³yw ziemi do gospodarstw ch³opskich, powsta³y nato-
miast gospodarstwa wielkoobszarowe wykupione lub dzier¿awione przez ró¿ne podmioty. Ziemia
popegeerowska nie zosta³a podzielona na drobne gospodarstwa lub ma³e kawa³ki gruntów prze-
znaczone do zagospodarowania przez rolników indywidualnych. G³ówn¹ przyczyn¹ tego stanu
by³o historycznie ukszta³towane przestrzenne zró¿nicowanie struktury agrarnej, które powodowa-
³o, ¿e gdzie indziej by³ popyt na ziemiê, a gdzie indziej jej poda¿, oraz maj¹tek trwa³y zgromadzony
w pgr, czêsto z czasów sprzed PRL nieprzydatny w ma³ym gospodarstwie. Polaryzacja obszarowa
gospodarstw siê pog³êbia, bowiem du¿e gospodarstwa czê�ciej ni¿ ma³e wykazuj¹ tendencjê do
powiêkszania swej powierzchni [Dzun 2005].

Likwidacja pgr spowodowa³a, ¿e w strukturze w³asno�ciowej w rolnictwie na du¿¹ skalê pojawi³a
siê dzier¿awa. By³a i jest to nadal podstawowa forma zagospodarowania mienia popegeerowskiego i
choæ obecnie dzier¿awcy d¹¿¹ do wykupienia u¿ytkowanych gospodarstw, to nadal dzier¿awa grun-
tów popegeerowskich jest zjawiskiem powszechnym i znalaz³a trwa³e miejsce w polskim rolnictwie.

W strukturze infrastrukturalnej efektem likwidacji pgr jest normalizacja problemów dotycz¹cych
w³asno�ci i u¿ytkowania infrastruktury technicznej i spo³ecznej na obszarach wiejskich. Uprzednio
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Rysunek 1. Przedmiot i zakres zmian strukturalnych na obszarach popegeerowskich
�ród³o: opracowanie w³asne.
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du¿a czê�æ urz¹dzeñ infrastrukturalnych (kanalizacja, gospodarka odpadami komunalnymi, przed-
szkola, mieszkalnictwo, a nawet drogi, itd.) nale¿a³y do omnipotentnych gospodarstw pañstwowych.
Obecnie te obiekty i urz¹dzenia zosta³y skomunalizowane lub sprywatyzowane i funkcjonuj¹ na
zasadach podobnych jak w innych regionach. Oddzielenie od gospodarstw funkcji komunalnych,
spowodowa³o zmianê postaw mieszkañców osiedli popegeerowskich, którzy musieli wzi¹æ sprawy w
swoje rêce tworz¹c wspólnoty lub spó³dzielnie mieszkaniowe, uruchamiaj¹c sklepy, �wiadcz¹c us³ugi
na rzecz wspó³mieszkañców. W bardziej prê¿nych �rodowiskach, czêsto z udzia³em by³ych kierowni-
ków pgr, powstawa³y spó³ki pracownicze, które dzier¿awi³y gospodarstwa zachowuj¹c miejsca pracy.

Podsumowanie
Proces zagospodarowywania spu�cizny popegeerowskiej trwa zdecydowanie d³u¿ej ni¿ zapewne

zak³adano uruchamiaj¹c proces likwidacji gospodarstw pañstwowych. Efekty tego procesu te¿ nie zawsze
bywaj¹ zgodne z zamierzonymi. Dotyczy to utraty czê�ci maj¹tku wskutek jego dewastacji wywo³anej
brakiem �gospodarza�, przypadków spekulacyjnego obrotu ziemi¹, du¿ych rozmiarów bezrobocia i jego
negatywnych skutków. Realizacja wiêkszo�ci celów zwi¹zanych z likwidacj¹ gospodarstw pañstwowych
znajduje siê w ró¿nych fazach zaawansowania. Dotyczy to tak¿e celu g³ównego jakim by³a zmiana struktu-
ry w³asno�ciowej, bowiem pañstwo nadal jest w³a�cicielem du¿ej czê�ci maj¹tku popegeerowskiego.
Wprawdzie w wiêkszo�ci sprywatyzowano zarz¹dzanie tym maj¹tkiem, jednak wci¹¿ jest to w³asno�æ
pañstwowa. Z³o¿y³o siê na to wiele przyczyn o charakterze obiektywnym i subiektywnym (czêsto politycz-
nym). Do tej pierwszej grupy mo¿na zaliczyæ sytuacjê ogólnogospodarcz¹, w tym sytuacjê na rynkach
¿ywno�ciowych, sytuacjê na rynku pracy, tempo rozwoju gospodarczego. Do czynników subiektyw-
nych, oprócz ró¿nej sprawno�ci aparatu administracyjnego zajmuj¹cego siê procesem likwidacji pgr, mo¿-
na zaliczyæ przeszkody formalne (np. zwi¹zane z procesem reprywatyzacji), zmiany preferencji politycz-
nych (np. w kwestii dzier¿aw czy spó³ek skarbu pañstwa), wp³yw uwarunkowañ lokalnych. Zmiany
strukturalne bêd¹ce nastêpstwem likwidacji pgr, s¹ jednak coraz bardziej widoczne i staj¹ siê trwa³ym
elementem stanu obszarów wiejskich. Dotyczy to wszystkich elementów struktury gospodarczej, w tym
struktury w³asno�ciowej, agrarnej i infrastrukturalnej, a tak¿e struktury spo³ecznej i przestrzennej.
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Summary
Winging up process of state-owned farms began almost 20 years ago and has not been fulfilled yet. One can

observe different results of the liquidation, sometimes the effects are unintentional or even  undesirable. Progres-
sion of the intentional effects can also be different.

Liquidation effects manifest themselves in structural transformations concerning the ownership structure in
agriculture, including popularisation of land tenancy, and also economic, infrastructural, spacial and social
structure. This study includes generalized evaluation of the range and progression level of these transormations.
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