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Gospodarstwa farmerskie jako forma aktywizacji gospodarczej

obwodu lwowskiego

Uzyskanie przez Ukrainê niezale¿no�ci politycznej zapocz¹tkowa³o trudny okres przebudowy
jej struktury ekonomicznej i unowocze�niania wiêkszo�ci sfer ¿ycia spo³eczno-gospodarczego.
Warunki, w jakich dokonuj¹ siê zmiany, s¹ jednak bardzo skomplikowane. Kraj stanowi³ wcze-
�niej czê�æ ZSRR, w ramach którego spe³nia³ okre�lone funkcje gospodarcze i by³ silnie zespolo-
ny wiêzami produkcyjnymi z ca³¹ gospodark¹ radzieck¹. Gwa³towne zerwanie tych powi¹zañ
w wyniku rozpadu ZSRR doprowadzi³o do powstania wielu ograniczeñ normalnego funkcjo-
nowania pañstwa i spowodowa³o konieczno�æ restrukturyzacji jego gospodarki. Najwiêksze pro-
blemy pojawi³y siê w przedsiêbiorstwach przemys³owych kooperuj¹cych w okresie istnienia ZSRR
z wieloma fabrykami, rozsianymi nieraz po ca³ym kraju. Nieprzypadkowo wiêc w tych dziedzinach
gospodarki Ukrainy regres jest najwiêkszy i zmiany restrukturyzacyjne s¹ ma³o widoczne.

Szczególnie skomplikowana sytuacja wystêpuje w ukraiñskim rolnictwie, które w ci¹gu zale-
dwie kilku ostatnich lat drastycznie ograniczy³o produkcjê ro�linn¹ oraz hodowlê, co sta³o siê
przyczyn¹ powa¿nych problemów ogólnonarodowych zwi¹zanych z dostaw¹ produktów ¿yw-
no�ciowych na rynek wewnêtrzny i na eksport.

Tymczasem do�wiadczenia pañstw Europy �rodkowej dowodz¹, ¿e dla pocz¹tkowego okresu
przechodzenia od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej niezmiernie istotne
jest uzyskanie w miarê stabilnej sytuacji w zakresie zaopatrzenia kraju w podstawowe artyku³y
¿ywno�ciowe. W tych krajach, podobnie jak na Ukrainie, wydatki na ¿ywno�æ poch³aniaj¹ bo-
wiem oko³o 50% ogó³u wydatków, a w rodzinach o niskich dochodach � nawet 75%. Sukcesy
w budowie nowych struktur gospodarczych w Polsce, Czechach i na Wêgrzech s¹ w znacznym
stopniu zwi¹zane z relatywnie korzystn¹ sytuacj¹ w rolnictwie, dziêki której w³asna produkcja
zaspokaja potrzeby ¿ywno�ciowe i stanowi wa¿ny produkt eksportowy. W stosunku do tych
krajów sytuacja w rolnictwie Ukrainy, podobnie zreszt¹ jak i Rosji, jest o wiele mniej korzystna.
Potrzebne s¹ zdecydowane reformy ustrojowe i strukturalne w samym rolnictwie oraz w innych
ogniwach gospodarki ¿ywno�ciowej.

Jednak zarówno uwarunkowania zewnêtrzne, jak i wewnêtrzne takich zmian s¹ bardzo skom-
plikowane, nie uda³o siê bowiem skutecznie ograniczyæ trwaj¹cego od 1991 r. kryzysu, który
negatywnie wp³ywa na rolnictwo Ukrainy i praktycznie uniemo¿liwia restrukturyzacjê kolektyw-
nych gospodarstw, stanowi¹c¹ podstawowy warunek szerszych zmian w gospodarce kraju.
Kryzys doprowadzi³ do zasadniczej zmiany sposobu gospodarowania w rolnictwie. Rozpad
ZSRR stworzy³ zupe³nie now¹ sytuacjê dla ukraiñskiego rolnictwa zarówno pod wzglêdem funk-
cji produkcyjnych, jak i warunków techniczno-ekonomicznych i spo³ecznych, w jakich rolnicze
przedsiêbiorstwa musz¹ dzia³aæ. Gwa³towny wzrost inflacji sparali¿owa³ dzia³alno�æ inwestycyj-
n¹ oraz proces odradzania technologicznego i strukturalnego gospodarstw rolnych.
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W ocenach dotychczasowych zmian na Ukrainie zwraca siê uwagê na to, ¿e istniej¹cy kryzys
gospodarczy odzwierciedla siê w najwiêkszym stopniu w rolnictwie, a przeprowadzone reformy
nie wp³ywaj¹ aktywizuj¹co na gospodarstwa rolne. Temu kryzysowi mo¿na nawet przypisaæ
znaczny wp³yw na produkcjê rolnicz¹, skutkuj¹cy jej spadkiem. Spadek jest najwiêkszy spo�ród
wszystkich krajów by³ego ZSRR i dotyczy wszystkich podstawowych dziedzin rolnictwa. W la-
tach 1990�2000 zbiory zbó¿ na Ukrainie spad³y z prawie 48 mln ton do niewiele ponad 23 mln ton,
tzn. o ponad 52%, a przeciêtne plony o 47%, do 19,3 g/ha, tzn. do poziomu, który notowano
w tym kraju na pocz¹tku lat 60. XX w. Wtedy jednak tutejsze rolnictwo znajdowa³o siê w stadium
powojennej odbudowy, zu¿ywa³o niewiele nawozów i �rodków ochrony ro�lin, by³o bardzo
s³abo zmechanizowane. W 2005 r. zanotowano stosunkowo wysokie zbiory � 37 mln ton, co by³o
spowodowane bardzo dobrymi warunkami pogodowymi w tym roku. Spo�ród pozosta³ych ro-
�lin zwiêkszy³y siê jedynie zbiory ziemniaków (o 33%) oraz kukurydzy (o 108%). Spadek produk-
cji zbó¿ spowodowa³ ogromny regres w hodowli, zw³aszcza trzody chlewnej, owiec i drobiu.
Zwierzêta nale¿a³y w du¿ej czê�ci do gospodarstw przyzagrodowych. Hodowano je, wykorzy-
stuj¹c do tego celu chleb kupowany po bardzo niskich cenach. W 2005 r. hodowano na Ukrainie
zaledwie 6,4 mln sztuk trzody chlewnej (w 1990 r. oko³o 20 mln � spadek o 68%). Podobna sytuacja
powsta³a hodowli byd³a: w 1990 r. hodowano 24,6 mln sztuk, a w 2005 r. 6,9 mln sztuk (spadek o 72%).

Prawne podstawy rozwoju gospodarstw farmerskich na Ukrainie

Od momentu uzyskania niepodleg³o�ci, w gospodarce Ukrainy widoczny jest brak konse-
kwentnie realizowanych reform gospodarczych. Po³owiczne i jedynie deklarowane reformy do-
tycz¹ tak¿e rolnictwa ukraiñskiego, w którym dokonano powierzchownej restrukturyzacji
kolektywnych gospodarstw rolnych (Grykieñ 2006). Podstawowym problemem jest brak regula-
cji prawnych, który ogranicza w znacznym stopniu powstawanie nowych form gospodarowania
ziemi¹, a przede wszystkim stanowi barierê dla funkcjonowania oficjalnego rynku ziemi.

Aktualna struktura agrarna jest wynikiem wprowadzenia w grudniu 1999 r. Dekretu Prezydenta
Ukrainy �O potrzebie zastosowania natychmiastowych zabiegów w celu przyspieszenia reform
w rolnictwie�. Zgodnie z tym dokumentem nast¹pi³y istotne zmiany typu spo³eczno-gospodarcze-
go i organizacyjnego. Wa¿ny krok zrobiono w kierunku sformowania nowej struktury organiza-
cyjnej sektora rolnego. Obecnie niemal wszystkie podmioty prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹
w rolnictwie tworzone s¹ na zasadach prywatnej w³asno�ci ziemi i innych �rodków produkcji,
m.in. towarzystwa gospodarcze, rolnicze spó³dzielnie produkcyjne, przedsiêbiorstwa prywatne
dzier¿awi¹ce ziemiê. Dekret umo¿liwi³ wydzielenie � z jednolitego obszaru � czê�ci ziemi grupom
w³a�cicieli w celu organizacji wspólnego zagospodarowania, przekazania go w dzier¿awê lub
zagospodarowania w inny sposób (na przyk³ad sprzeda¿y). Z dekretu wynika tak¿e rozporz¹dze-
nie, ¿e �podczas zawierania umowy o dzier¿awie ziemi, podstaw¹ prawn¹ jest certyfikat daj¹cy
prawo do w³asno�ci ziemi. Jest on dokumentem, który potwierdza prawo dzier¿awcy do zarz¹dza-
nia, korzystania i rozporz¹dzania wyznaczonym kawa³kiem ziemi�. Dziêki tym przepisom umo¿li-
wiono tworzenie dzia³ek ziemskich o nowych strukturach, które zosta³y utworzone na bazie
gospodarstw spo³ecznych metod¹ dzier¿awy czê�ci ziemi, bez konieczno�ci ich parcelowania.

W 1991 r. na Ukrainie pañstwowa w³asno�æ ziemi stanowi³a prawie 100% u¿ytków rolnych. Kon-
stytucja przewiduje trzy formy w³asno�ci: prywatn¹, pañstwow¹ i komunaln¹. Podstawy prawne
tworzenia gospodarstw farmerskich zosta³y zawarte w kodeksie rolnym. Nieruchomo�ci rolne nie-
zbêdne do prowadzenia gospodarstw farmerskich przekazywane s¹ na w³asno�æ lub w u¿ytkowanie
z gruntów pañstwowego �zapasu� ziemi. W przypadku ko³chozów i sowchozów dawnym pracowni-
kom mog¹ byæ przekazywane nieruchomo�ci rolne z area³u tych jednostek. Powierzchnia nowo two-
rzonego gospodarstwa nie powinna przekraczaæ 50 ha u¿ytków rolnych i 100 ha powierzchni ogólnej
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(w tym dzia³ka przyzagrodowa). W wielu regionach Ukrainy dopuszczalne s¹ pewne odstêpstwa od
tej regu³y, poniewa¿ ostateczn¹ wielko�æ gospodarstwa okre�laj¹ rady rejonowe lub wiejskie po
uwzglêdnieniu regionalnej specyfiki rolnictwa oraz mo¿liwo�ci zagospodarowania ziemi. W sk³ad
gruntów gospodarstw farmerskich wchodz¹ bezp³atne dzia³ki, których wielko�æ jest okre�lana odrêb-
nie dla ka¿dej miejscowo�ci; pozosta³¹ czê�æ nabywa siê odp³atnie (Grykieñ 2006).

Prawo do tworzenia gospodarstw farmerskich maj¹ obywatele Ukrainy, którzy ukoñczyli 18 lat.
Pierwszeñstwo przys³uguje mieszkañcom wsi maj¹cym kwalifikacje do pracy w rolnictwie. W prak-
tyce s¹ to g³ównie cz³onkowie likwidowanych rolniczych spó³dzielni produkcyjnych oraz ich
domownicy. Do obowi¹zków w³a�cicieli nale¿y zarejestrowanie gospodarstwa farmerskiego w ra-
dzie. W ten sposób w³a�ciciel uzyskuje status osoby prawnej. Nowe gospodarstwa s¹ na okres
trzech lat zwolnione od op³aty za ziemiê, lecz nie mog¹ to byæ gospodarstwa dzielone.

Zmiany w liczbie oraz powierzchni gospodarstw farmerskich

Proces tworzenia gospodarstw farmerskich na Ukrainie rozpocz¹³ siê w 1991 r. W pierwszym
roku powsta³o ich 81, a w 1993 r. funkcjonowa³o ju¿ 20 tys. gospodarstw. Obecnie na terytorium
Ukrainy zarejestrowanych jest 42,5 tys. gospodarstw farmerskich. Stagnacja w tworzeniu no-
wych jednostek trwa³a w drugiej po³owie lat 90. XX w. (tab. 1).

Niemal od pocz¹tku reform obserwuje siê znaczne ró¿nice w przestrzennym przebiegu zjawi-
ska prywatyzacji rolnictwa, szczególnie za� powstawania i rozwoju gospodarstw farmerskich.
Najwiêcej gospodarstw farmerskich jest w obwodach: odesskim (oko³o 6,2 tys.), miko³ajewskim
(4,5 tys.) oraz dniepropietrowskim (3,3 tys.). Najmniejsz¹ liczbê gospodarstw tego typu odnoto-
wano w obwodach: czernihowskim, rówieñskim, iwanofrankowskim, czerniowieckim, tarnopol-
skim i ¿ytomierskim. Jest prawid³owo�ci¹, ¿e tego typu gospodarstwa nie powstaj¹ tak licznie
w obwodach charakteryzuj¹cych siê s³abszymi warunkami przyrodniczymi. Nale¿¹ do nich ob-
szary pó³nocnej czê�ci kraju (Polesie), zachodniej oraz po³udniowo-zachodniej (Karpaty). W ob-
wodzie lwowskim w 2004 r. funkcjonowa³y 1143 gospodarstwa farmerskie, a w latach 1995 � 2004
liczba ta ulega³a niewielkim wahaniom (tab. 1).

Gospodarstwa farmerskie otrzyma³y w u¿ytkowanie 3,4 mln u¿ytków rolnych, z czego 95%
stanowi¹ grunty orne (tab. 1). Ziemie u¿ytkowane przez gospodarstwa farmerskie stanowi¹
zaledwie 8,4% u¿ytków rolnych i 9,9% gruntów ornych Ukrainy. �rednia wielko�æ gospodarstwa
farmerskiego w 2004 r. wynosi³a 80,4 ha (w 1992 r. oko³o 19,9 ha). Najwiêksze gospodarstwa
wystêpuj¹ we wschodniej i po³udniowo-wschodniej czê�ci Ukrainy (strefa stepowa). W obwo-
dzie charkowskim �rednia wielko�æ gospodarstwa to 155,2 ha, w ³ugañskim � 149,1 ha, w kirowo-
gradzkim � 127,5 ha, w dniepropietrowskim � 116,1 ha. Najmniejsze gospodarstwa powsta³y
w obwodach: zakarpackim � 7,1 ha, czerniowieckim � 15,9 ha, wo³yñskim � 34,1 ha, iwanofran-
kowskim � 36,4 ha. W obwodzie lwowskim �rednia wielko�æ gospodarstwa farmerskiego wynosi
47,3 ha i jest prawie dwukrotnie mniejsza ni¿ �rednia krajowa.

Przestrzenne zró¿nicowanie liczby i wielko�ci gospodarstw farmerskich w obwodzie lwow-
skim przedstawia tab. 2. Najwiêksza liczba tych gospodarstw dzia³a w rejonach sokalskim, pusto-
myckim i ¿ó³kiewskim, a najmniejsza w rejonach skolskim i turskim (najdalej na po³udnie wysuniête
rejony obwodu lwowskiego). Najwiêksze gospodarstwa po³o¿one s¹ w rejonach: samborskim
(153,7 ha), buskim (92,0 ha), ¿ydaczewskim, sokalskim i stryjskim. Najmniejsze gospodarstwa s¹
charakterystyczne dla rejonów po³o¿onych na obszarze Karpat (skolski i turski).

Struktura zasiewów w gospodarstwach farmerskich obwodu lwowskiego przedstawia siê
nastêpuj¹co: 71,6% gruntów ornych przeznacza siê pod uprawy zbo¿owe, 16,3% pod uprawy
pastewne, 2,9% pod buraki cukrowe, 2,5% pod ziemniaki, 2,1% pod uprawê lnu, a 1,4% � pod
sady owocowe. W przypadku gospodarstw farmerskich zauwa¿a siê specjalizacjê w zakresie
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uprawy zbó¿, gospodarstwa przyzagrodowe za� maj¹ bardziej zró¿nicowan¹ strukturê zasiewów:
33,9% przeznacza siê pod uprawê zbó¿; 28,9% pod uprawy pastewne, a 27,3% pod ziemniaki.

Analizuj¹c rolê gospodarstw farmerskich w produkcji rolnej obwodu lwowskiego nale¿y stwier-
dziæ, ¿e od pocz¹tku lat 90. XX w. obserwuje siê tendencjê wzrostu w zakresie zarówno produkcji
ro�linnej, jak i zwierzêcej. Udzia³ gospodarstw farmerskich w zbiorach poszczególnych ro�lin
w obwodzie lwowskim w 2004 r. przedstawia siê nastêpuj¹co: zbo¿a 8,5%, buraki cukrowe 7,7%,
len 40,1%, ziemniaki 0,5%, owoce 1,4%.

Jeszcze mniejsz¹ rolê odgrywaj¹ gospodarstwa farmerskie w zakresie produkcji zwierzêcej.
Udzia³ w pog³owiu g³ównych zwierz¹t gospodarskich jest bardzo niski: byd³o 1,3%, trzoda chlewna
1,8%, owce i kozy 0,7%, drób 1,5%, konie 0,6%.

Nale¿y siê zastanowiæ, dlaczego gospodarstwa farmerskie w zachodniej czê�ci Ukrainy,
a w szczególno�ci w obwodzie lwowskim, odgrywaj¹ tak niewielk¹ rolê zarówno w produkcji
ro�linnej, jak i zwierzêcej. Wcze�niejsza analiza wykaza³a, ¿e wystêpuje tam stosunkowo niewiel-
ka liczba gospodarstw farmerskich. Liczba nowo powstaj¹cych gospodarstw farmerskich jest
w du¿ej mierze uzale¿niona od ilo�ci ziemi we w³adaniu gospodarstw przyzagrodowych w po-
szczególnych obwodach czy rejonach. W zachodniej czê�ci Ukrainy ludno�æ wiejska posiada
du¿e ilo�ci gruntów rolnych u¿ytkowanych w ramach gospodarstw przyzagrodowych, co mo¿e
�wiadczyæ o jej mniejszym zainteresowaniu tworzeniem od podstaw nowych gospodarstw,
a w szczególno�ci gospodarstw farmerskich, które podlegaj¹ odrêbnym przepisom prawnym
i fiskalnym. Drugim wa¿nym czynnikiem jest zachowanie na tych terenach tradycji ch³opskiego
gospodarowania na roli w odró¿nieniu od obszarów wschodniej czê�ci, wcze�niej zsowietyzo-
wanej (Grykieñ 2006).

Podsumowanie

Na Ukrainie powstawanie indywidualnych gospodarstw rolnych odbywa³o siê poprzez nadawa-
nie pracownikom sowchozów i ko³chozów tytu³ów w³asno�ci ziemi, które mog³y stanowiæ podstawê
indywidualnego gospodarowania. Niestety, skomplikowana sytuacja legislacyjna oraz ekonomiczna
spowodowa³y brak zainteresowania t¹ form¹ gospodarowania na obszarach wiejskich.

Znaczenie gospodarstw farmerskich jako nowej formy gospodarowania w rolnictwie jest na
Ukrainie niewielkie i niewspó³mierne do oczekiwañ spo³eczeñstwa. G³ówn¹ barier¹ rozwoju jest
brak kapita³u, infrastruktury gospodarczej, zabudowañ gospodarczych oraz �rodków produkcji
(si³y poci¹gowej, maszyn rolniczych, nawozów sztucznych i �rodków ochrony ro�lin). Ograni-
czenia wynikaj¹ tak¿e z niepewnego klimatu politycznego, czêstych zmian w aktach prawnych
odnosz¹cych siê do w³asno�ci ziemi, czego skutkiem s¹ poczucie niepewno�ci i brak stabilno�ci.
To za� ogranicza podejmowanie decyzji inwestycyjnych zwi¹zanych z tworzeniem nowych go-
spodarstw rolnych � farmerskich.

Zmiany w polityce rolnej kraju powinny doprowadziæ do stworzenia na wsi gospodarki wielo-
systemowej, ukierunkowanej na rzeczywistego w³a�ciciela i gospodarza ziemi. Zakres, tempo
i jako�æ reformy rolnej zale¿¹ bezpo�rednio od doskonalenia stosunków agrarnych. Szczególne
znaczenie ma odtworzenie naturalnych zwi¹zków ³¹cz¹cych rolnika z ziemi¹, czyli w³a�cicielem
�rodków produkcji i konsumentem wypracowanych zysków. Indywidualne gospodarstwa rolne
(przyzagrodowe, farmerskie) borykaj¹ siê z du¿ymi trudno�ciami zwi¹zanymi z niedostatkiem
kapita³u ograniczaj¹cym rozwój mechanizacji i budownictwa gospodarczego, ale tak¿e z brakiem
pomocy prawnej u³atwiaj¹cej ich funkcjonowanie oraz poradnictwa naukowego w zakresie orga-
nizowania prywatnej dzia³alno�ci gospodarczej. Równocze�nie nale¿y stwierdziæ, ¿e w okresie
transformacji, w zwi¹zku z narastaj¹cymi problemami, znacznie lepiej radzi sobie sektor prywatny
ni¿ uspo³eczniony.

RENATA RETTINGER
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Farms as a Form of Economic Activation in Lwow District

The article outlines economic changes in rural areas of Ukraina and especially focuses on the
operating new, private farms. Individual farms in Ukraina came into being when workers from
sovkhozy and kolkhozy got titles to the lands and were able to the individual farming. Unfortu-
nately they were not interested in this form of farming because of complicated situation in a law
and economy. Farms as the new form of agriculture in Ukraina are not important and do not fulfill
expectations of the society. Lacks of capital, economic infrastructure, buildings, means of pro-
duction (tractors, machines, fertilizers, plant pharmaceutics) is the main barrier to the develop-
ment. Also unsteady political climate and frequent changes in property law are the restrictions
that result a sense of incertitude and a lack of stability. Consequently it restricts decisions to
investments in new farms.


