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Synopsis. Przeprowadzono analizê porównawcz¹ form prawnych i organizacyjnych prowadzenia dzia³alno�ci
rolniczej w regionie Dolnego �l¹ska i Saksonii na tle kraju w latach 2003-2007. Przedstawiono zmiany zachodz¹-
ce w wielko�ci i strukturze przedsiêbiorców rolnych, poszukuj¹c analogii i ró¿nic prowadzenia dzia³alno�ci rolni-
czej.  Uzyskane wyniki wskazuj¹ na wiêksz¹ ró¿norodno�æ form prawnych producentów rolnych dzia³aj¹cych w
Niemczech, jak w Polsce.  Dominuj¹c¹ form¹ prawn¹ prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej w badanych krajach by³y
osoby fizyczne � jeden w³a�ciciel ponad 90%, za wyj¹tkiem Saksonii, gdzie du¿y udzia³ � 59,6% mia³y osoby
prawne w u¿ytkowaniu gruntów. Grupy obszarowe gospodarstw rolnych o powierzchni powy¿ej 50 ha UR mia³y w
Polsce oko³o 1/3, natomiast w Niemczech 3/4 udzia³u w zagospodarowaniu u¿ytków rolnych.

Wstêp
Sytuacja rolnictwa i obszarów wiejskich badanych regionów zaczê³a siê szybko zmieniaæ w wyni-

ku przekszta³ceñ w³asno�ciowych w pañstwowym sektorze rolnictwa oraz realizowania zasad Wspólnej
Polityki Rolnej po akcesji obu krajów do Unii Europejskiej. W wyniku wprowadzenia nowych zasad
WPR, wiêkszy akcent po³o¿ono na wsparcie dzia³añ rozwojowych na obszarach wiejskich oraz na
powi¹zanie subwencji rolniczych z zasad¹ wspó³zale¿no�ci (cross compliance).

Procesy zmian w zakresie form w³asno�ci oraz organizacji nowych podmiotów gospodarczych
rozpoczynaj¹cych dzia³alno�æ w rolnictwie, spowodowa³y zmiany strukturalne w rolnictwie i ob-
szarach wiejskich.

Analiza struktury gospodarstw indywidualnych powy¿ej 1 ha  w Polsce w latach 2002-2007
wykonana przez Ziêtarê [2008] wykaza³a, ¿e  najwiêkszy udzia³ w liczebno�ci gospodarstw mia³a
grupa 1-5 ha, której udzia³ wynosi³ przeciêtnie 57%, natomiast w u¿ytkowaniu ziemi najwiêkszy
udzia³ oko³o 35% mia³a grupa 5-15 ha. W wyniku realizowanych przekszta³ceñ w³asno�ciowych po
1990 roku w rolnictwie na Dolnym �l¹sku, sektor indywidualny powiêkszy³ �redni¹ pow. UR go-
spodarstwa rolnego do 8,17 ha, przy zmniejszonym zatrudnieniu do 7,2 Rp/100 ha UR.

Wyniki badañ przeprowadzone w Badenii-Wirtembergii przez Reisch`a [2004] wykaza³y, ¿e w
latach 1960-2001 zatrudnienie w rolnictwie i le�nictwie zmniejszy³o siê z 15,6 do 2,2% ogó³u zatrud-
nionych, a liczba gospodarstw rolnych o 75%.

Metodyka badañ
Przeprowadzona analiza porównawcza producentów rolnych dzia³aj¹cych w rolnictwie regionu

Dolnego �l¹ska i Saksonii na tle obu krajów mia³a na celu przedstawienie ró¿nych form prawnych
i struktur organizacyjnych gospodarstw rolnych oraz zmian zachodz¹cych w latach 2003-2007. W
badaniach uwzglêdniono grupy obszarowe gospodarstw rolnych powy¿ej 2,0 ha u¿ytków rol-
nych, zaliczanych do grupy producentów rolnych.

Badany okres charakteryzuje siê w rolnictwie krajowym nasileniem procesów zmian dostoso-
wuj¹cych gospodarstwa rolne do wymogów wspólnego rynku rolnego Unii Europejskiej i konku-
rowania na tym rynku [Spiak 2008]. W rolnictwie Wschodnich Niemiec procesy te przebiega³y
wcze�niej i w odmiennych warunkach wraz ze zjednoczeniem Niemiec.
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Oddzia³ywanie procesów globalizacji i regionalizacji na rolnictwo w du¿ym stopniu by³o regu-
lowane przez zasady WPR oraz politykê krajow¹. Procesy globalizacji zachodz¹ce w skali makro
mia³y charakter otwarty, przez co w wiêkszym stopniu wp³ywa³y na zmiany wprowadzane w  rolnic-
twie Polski i Niemiec. Regionalizacja mia³a ograniczony zasiêg i charakter bardziej zamkniêty prefe-
ruj¹c rozwój rolnictwa lokalnego na  Dolnym �l¹sku i w Saksonii.

Porównanie zmian w rozwoju form organizacyjno-prawnych producentów rolnych w obu kra-
jach oraz regionach mo¿e stanowiæ przyczynek do dyskusji dotycz¹cej kreowania kierunków roz-
woju struktur dzia³aj¹cych w rolnictwie.

Wyniki
Przedstawiona w tabeli 1 charakterystyka badanych regionów i krajów wykazuje podobieñ-

stwa pod wzglêdem zasobu ziemi obu krajów i regionów. W zasobach ludzkich, Niemcy i Saksonia
maj¹ wiêksze zatrudnienie i wy¿szy wska�niki gêsto�ci zaludnienia. Powoduje to konieczno�æ
intensyfikowania produkcji rolniczej w kierunku zwiêkszenia samowystarczalno�ci  w zakresie
wy¿ywienia ludno�ci kraju.

W Polsce sektor prywatny u¿ytkuje 96,5% u¿ytków rolnych, w tym gospodarstwa indywidual-
ne � 89,1%, natomiast na Dolnym �l¹sku udzia³ ten by³ mniejszy i wynosi³ 93,7% w sektorze
prywatnym, w tym 78,4% w gospodarstwach indywidualnych. Analiza form prawnych prowadze-
nia dzia³alno�ci przez producentów rolnych w latach 2003 -2007 ( tab. 2) wykaza³a podobny wzrost
liczby ogó³u producentów rolnych o 15% oraz osób fizycznych w kraju i badanym regionie. Naj-
wy¿szy wska�nik dynamiki wzrostu mia³y osoby prawne na Dolnym �l¹sku, który wynosi³ 140%, a
w  kraju 127%. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e zwiêkszenie liczby osób prawnych wi¹za³o siê tak¿e z
ograniczeniami prawnymi dotycz¹cymi wielko�ci gospodarstwa rolnego (do 300 ha UR), co wymu-
si³o z kolei podzia³ gospodarstw wiêkszych miêdzy dotychczasowych wspólników. Mimo wzrostu
liczby osób prawnych stanowili oni w 2007 roku tylko 0,5%  ogó³u producentów w kraju i 0,8% na
Dolnym �l¹sku. We w³adaniu gruntów dominowa³y gospodarstwa indywidualne, które w kraju
mia³y 89,1%, a na Dolnym �l¹sku � 77,9% udzia³u w powierzchni u¿ytków rolnych.

W 2007 roku u¿ytki rolne w Niemczech by³y zagospodarowane w 93,2% przez osoby fizyczne
(jednego w³a�ciciela), 1,4% osoby prawne i 5,3% jednostki niebêd¹ce osobami prawnymi (grupy
w³a�cicieli). Odmiennie by³o w Saksonii, gdzie najwiêkszy udzia³ w powierzchni UR mia³y osoby
prawne � 59,6%, jednostki niebêd¹ce osobami prawnymi � 29,0% oraz  osoby fizyczne � 11,5%.

W badanych latach 2003-2007 liczba gospodarstw rolnych ogó³em w Niemczech (tab. 3) zmniej-
szy³a siê o 5%, natomiast w Saksonii wzros³a o prawie 7%. W liczbie ogó³em gospodarstw dominu-
j¹cy udzia³ w Niemczech mia³a grupa  gospodarstw nieposiadaj¹cych osobowo�ci prawnej � 98,6%
( w tym 93,5% osoby fizyczne)  oraz w Saksonii � 91% ( w tym osoby fizyczne � 85,7%) w 2007 roku.
W grupie producentów posiadaj¹cych osobowo�æ prawn¹ zmniejszy³a siê liczba spó³dzielni pro-
dukcyjnych o oko³o 8% zarówno w kraju, jak i w Saksonii, natomiast w grupie producentów
nieposiadaj¹cych osobowo�ci prawnej odnotowano niewielki 2% wzrost udzia³u spó³ek osobo-
wych w Niemczech i spadek w Saksonii o oko³o 5%. Producenci rolni � osoby fizyczne, dla których
dzia³alno�æ rolnicza by³a g³ównym �ród³em dochodów stanowili w 2007 roku 52% ogó³u producen-
tów w Niemczech i 59% w Saksonii.

Porównuj¹c formy prawne prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej w Polsce i Niemczech nale¿y
stwierdziæ, ¿e dominuj¹c¹ formow¹ prawn¹ gospodarowania by³a osoba fizyczna, której odsetek
liczebno�ci wynosi³ 99,4% w Polsce i 93,0% w Niemczech oraz  99,0% na Dolnym �l¹sku i 86,0% w
Saksonii.

Analizuj¹c grupy obszarowe gospodarstw rolnych powy¿ej 2,0 ha UR w latach 2003-2007 (tab. 4),
stwierdzono wzrost ich liczebno�ci w grupach powy¿ej 20,0 ha w Polsce i na Dolnym �l¹sku. Wska�-
nik dynamiki wzrostu najwy¿szy by³ w grupie 50-100 ha UR i wyniós³ 116,8% w Polsce oraz 136,4% na
Dolnym �l¹sku. Bior¹c pod uwagê piêcioletni okres badañ, mo¿na mówiæ o szybkim tempie zmian w
tej grupie gospodarstw rolnych. W badanej grupie gospodarstw w 2007 roku dominuje odsetek
gospodarstw o pow. 2-10 ha UR, który w kraju wynosi³ � 72,2% i w regionie 68,3%.

W u¿ytkowaniu gruntów w kraju najwiêkszy udzia³ mia³y badane grupy wielko�ciowe: od 2 < 10
ha � 29,8%, 50 > 100 ha � 25,2%, 10-20 ha � 20,7%, i 20-50,0 ha UR � 18,3%. Odmiennie przedstawia
siê u¿ytkowanie gruntów na Dolnym �l¹sku, gdzie: grupa obszarowa 50 > 100 ha posiada 47,6%,
grupa od 2 do 10 ha � 18,4%, 20-50 ha � 15,1%, 2-10 ha � 14,2% udzia³u w pow. UR.
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Przeprowadzona analiza gospodarstw rolnych w Niemczech (tab. 5), wykaza³a w badanym
okresie wzrost liczby gospodarstw w 3 grupach obszarowych w przedziale od 50 do 1000 ha UR,
natomiast w Saksonii w 2 grupach najmniejszych od 2 do 20 ha UR i w grupie 100-500 ha UR. W
Niemczech najwiêkszy odsetek (31,5%) stanowi³y gospodarstwa od 2 do 10 ha oraz 23,5% grupa
20-50 ha UR. W Saksonii podobnie, grupy obszarowe najmniejsze od 2 do 20 ha UR, ³¹cznie
stanowi³y ponad 54,8%  ogó³em liczby gospodarstw. W ostatnim badanym  roku wyst¹pi³ spadek
liczby gospodarstw rolnych oko³o 5,0% w Niemczech i Saksonii w stosunku do 2005 roku.
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W 2007 roku gospodarstwa z grup obszarowych powy¿ej 50 ha UR w Niemczech u¿ytkowa³y
oko³o 75%, natomiast z grup od 2 do 20 ha oko³o 9% powierzchni UR. W Saksonii gospodarstwa z
grup obszarowych powy¿ej 100 ha UR u¿ytkowa³y ponad 85% powierzchni gruntów rolnych, w
tym 47% gospodarstwa powy¿ej 1000 ha UR, natomiast gospodarstwa do 10 ha UR mia³y tylko
1,5% udzia³u.

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza porównawcza liczby producentów rolnych w Polsce wykaza³a, ¿e w

latach 200-2007 wyst¹pi³ ich przyrost ogó³em w kraju o oko³o 15%. Spo�ród form prawnych prowa-
dzenia dzia³alno�ci rolniczej najwy¿szy wska�nik dynamiki wzrostu 140% mia³y osoby prawne na
Dolnym �l¹sku oraz w kraju 127%.

W analogicznym okresie liczba producentów rolnych w Niemczech zmniejszy³a siê o 5%, nato-
miast w Saksonii zwiêkszy³a siê o 7%. W grupie producentów rolnych posiadaj¹cych osobowo�æ
prawn¹ wyst¹pi³ spadek o oko³o 8% liczby spó³dzielni produkcyjnych w Niemczech i Saksonii.
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Porównuj¹c formy prowadzenia dzia³alno�ci produkcyjnej w rolnictwie obu krajów nale¿y stwier-
dziæ, ¿e dominuj¹c¹ form¹ jest osoba fizyczna � jeden w³a�ciciel, której odsetek liczebno�ci wynosi³
99,4% w Polsce i 93,0% w Niemczech oraz w regionie Dolnego �l¹ska � 99,0%  i w  Saksonii � 86,0%.

W 2007 roku grupy obszarowe do 50,0 ha ³¹cznie posiada³y 68,8% powierzchni u¿ytków rol-
nych w Polsce i 52,4% na Dolnym �l¹sku. W Niemczech  gospodarstwa powy¿ej 50,0 ha posiada³y
3/4 powierzchni u¿ytków rolnych, natomiast w Saksonii gospodarstwa powy¿ej 100,0 ha gospoda-
rowa³y na 85% powierzchni UR.

Wykazane podobieñstwa i ró¿nice w rozwoju form prawno-organizacyjnych prowadzenia dzia-
³alno�ci rolniczej w obu krajach oraz regionach mog¹ byæ wykorzystane do kszta³towania perspek-
tywicznej struktury agrarnej.
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Summary
A comparative analysis of legal and organizational forms of managing agricultural enterprises in Lower Silesia and
Saxony in the years 2003-2007 showed a wide variety of those forms. Obtained results have shown that the
dominant legal form of managing agricultural enterprises in both countries were individuals (one owner) � about
90%, with the exception of Saxony, where a big share (59,6%) belonged to legal persons. Agricultural enterprises
of an area over 50 ha of AU had in Poland around 1/3 of shares in development of agricultural usage, whereas in
Germany ¾ of that shares.
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