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Struktura nak adów oraz wyników produkcyjnych i finansowych 
gospodarstw rolniczych w grupach wed ug wielko ci
ekonomicznej

Structure of inputs, production and financial performance of 
farms by economic size groups  

Synopsis. W artykule przedstawiono analiz  struktury nak adów i uzyskiwanych wyników 

produkcyjnych i finansowych w grupach gospodarstw wed ug wielko ci ekonomicznej w próbie 

gospodarstw rolnych FADN z lat 2004-2008. Celem bada  jest ocena efektywno ci gospodarowania 

przez gospodarstwa towarowe w zale no ci od ich wielko ci ekonomicznej.  

S owa kluczowe: towarowe gospodarstwa rolnicze, nak ady, wyniki produkcyjne i finansowe 

gospodarstw rolniczych. 

Abstract. The article presents an analysis of the structure of inputs, production and financial results in 

the economic size groups in a sample of farms from FADN 2004-2008. The aim of this study is to 

evaluate the effectiveness of the commercial farms management, depending on their economic size. 

Key words: commercial farms, investment, production and financial performance of farms. 

Wprowadzenie 

Zi tara [2009] przedstawi  koncepcj  modelu polskiego rolnictwa, mieszcz cego si  w 

modelu rolnictwa zachodnioeuropejskiego, opartego na gospodarstwach rodzinnych. Jak 

przewiduje, w najbli szych latach nast powa  b dzie polaryzacja, z jednej strony w 

kierunku gospodarstw towarowych, za  z drugiej w kierunku socjalnych. Z punktu 

widzenia konsumentów ywno ci wa na jest grupa gospodarstw towarowych i to na ich 

po o eniu powinna by  skoncentrowana uwaga osób podejmuj cych decyzje w sprawie 

rolnictwa. Jak zauwa a Zi tara [2009] „jedynym realnym sposobem poprawy sytuacji 

dochodowej rolników jest wzrost powierzchni gospodarstw. By by on mo liwy pod 

warunkiem rezygnacji cz ci rolników z dalszego prowadzenia dzia alno ci rolniczej, aby 

pozostali mogli zwi ksza  powierzchni  swoich gospodarstw i osi ga  zadowalaj ce

dochody”. Mo na wówczas zada  sobie pytanie, które gospodarstwa powinny zosta

zlikwidowane, a jakim nale a oby stworzy  lepsze warunki rozwoju. Z racjonalnego 

punktu widzenia przetrwa  powinny te, które najlepiej wykorzystuj rodki produkcji 

uzyskuj c najwy sze efekty. 

                                                          
1 Dr hab., e-mail: joanna_kisielinska@sggw.pl 
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Celem bada  przedstawionych w artykule jest ocena efektywno ci gospodarowania 

przez gospodarstwa towarowe w zale no ci od ich wielko ci ekonomicznej. Cel ten 

zrealizowany zosta  w drodze porównania struktury nak adów z uzyskiwanymi wynikami 

produkcyjnymi i finansowymi w grupach gospodarstw wy onionych wed ug wielko ci

ekonomicznej. W analizach wykorzystano dane pochodz ce z próby gospodarstw rolnych 

obj tych systemem FADN (Farm Accountancy Data Network) z lat 2004-2008.  

W artykule przedstawiono dane obrazuj ce koncentracj  nak adów w poszczególnych 

grupach, obejmuj ce powierzchni  u ytków rolnych, czas pracy, aktywa ogó em, 

zobowi zania ogó em oraz saldo bie cych dop at i podatków. Koncentracja, uj ta jako 

udzia  grup w ca o ci u ytków rolnych, porównana zosta a ze struktur  próby pod 

wzgl dem liczebno ci grup.  

Kolejne rozwa ania dotycz  oceny udzia u poszczególnych grup gospodarstw wed ug 

ich wielko ci ekonomicznej w uzyskiwanych efektach produkcyjnych i finansowych. 

Wzi to pod uwag  warto  produkcji ogó em, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego 

oraz wybrane wska niki wiadcz ce o sprawno ci gospodarowania (takie jak plon pszenicy, 

mleczno  krów, wska nik wydajno ci pracy, wska nik produkcyjno ci ziemi oraz dochód 

z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osob  pe nozatrudnion  rodziny).  

Porównanie uzyskiwanych efektów z ponoszonymi nak adami w wyodr bnionych 

grupach pozwoli sformu owa  wnioski dotycz ce po danej, z punktu widzenia 

efektywno ci, wielko ci ekonomicznej gospodarstwa. 

Struktura próby gospodarstw rolnych FADN 

Analizy oparto na Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych FADN. 

FADN bazuje na danych rachunkowych z gospodarstw towarowych, których udzia  w 

tworzeniu standardowej nadwy ki bezpo redniej wynosi co najmniej 90%. Minimalny próg 

w czenia gospodarstw do bada  (czyli zaliczenia do grupy gospodarstw towarowych) 

ustalany jest indywidualnie dla ka dego kraju cz onkowskiego UE i, co nale y podkre li ,

zmienia si  w czasie. 

Gospodarstwa znajduj ce si  w polu obserwacji FADN s  bardzo zró nicowane. Aby 

zapewni  odzwierciedlenie tego zró nicowania w próbie badawczej pole obserwacji 

dzielone jest na warstwy. Dane zawarte w bazie FADN pochodz  z gospodarstw 

stanowi cych statystycznie reprezentatywn  prób  towarowych gospodarstw rolnych w 

Polsce. Pozwala to uogólni  wnioski formu owane na podstawie danych z próby na ca

populacj  polskich gospodarstw towarowych. 

Wykorzystano stosowan  przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

ywno ciowej klasyfikacj  gospodarstw wed ug sze ciu klas wielko ci ekonomicznej 

okre lonych nast puj co: 

1. gospodarstwa bardzo ma e (BM) o wielko ci ekonomicznej poni ej 4 ESU2             , 

2. gospodarstwa ma e (M) o wielko ci ekonomicznej od 4 do 8 ESU, 

3. gospodarstwa rednio ma e (SM) o wielko ci ekonomicznej od 8 do 16 ESU, 

4. gospodarstwa rednio du e (SD) o wielko ci ekonomicznej od 16 do 40 ESU, 

5. gospodarstwa du e (D) o wielko ci ekonomicznej od 40 do 100 ESU, 

                                                          
2 European Size Unit, jednostka ekonomicznej wielko ci gospodarstwa odpowiadaj ca uzyskiwanej przez nie tzw. 

standardowej nadwy ce bezpo redniej równej 1200 euro/rok. 
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6. gospodarstwa bardzo du e (BD) o wielko ci ekonomicznej powy ej 100 ESU. 

W tabeli 1 przestawiono liczby gospodarstw w klasach wyró nionych wed ug 

wielko ci ekonomicznej w próbie w latach 2004-2008. W roku 2008 w próbie znalaz o si

o ponad tysi c gospodarstw wi cej (przyrost o 9,4%) ni  w roku 2004, co oznacza, e w 

badanym okresie liczba gospodarstw towarowych w Polsce wzros a. Podejrzewa  mo na,

e jest to w du ej cz ci skutkiem wprowadzenia dop at bezpo rednich, poniewa  liczba 

wszystkich gospodarstw rolnych zmniejszy a si  z 2 844 tys. w 2004 r. do 2 566 tys. w 

20083. W próbie FADN w ka dej grupie liczba gospodarstw zwi kszy a si . Najwi kszy

przyrost nast pi  w grupie gospodarstw du ych (o 41%) i bardzo du ych (34,9%), nieco 

mniejszy w grupie rednio du ych (13,4%) i bardzo ma ych (11,1%). Najmniej zwi kszy a

si  liczebno  gospodarstw rednio ma ych (o 0,2%) i ma ych (3,3%). 

Tabela 1. Liczby gospodarstw w próbie z podzia em na klasy wed ug grup ich wielko ci ekonomicznej w latach 

2004-2008 

Table 1. Number of farms in the sample divided into classes according to groups of farm economic size in 2004-

2008

Rok BM M SM SD D BD Razem 

2004 979 2384 3504 3359 876 149 11251 

2005 1130 2424 3563 3503 1003 165 11788 

2006 1067 2434 3486 3605 1070 163 11825 

2007 1034 2455 3425 3739 1205 198 12056 

2008 1088 2462 3510 3809 1235 201 12305 

Przyrost*) 11,1% 3,3% 0,2% 13,4% 41,0% 34,9% 9,4% 

Uwaga: *) Przyrost oznacza procentowy wzrost liczby gospodarstw w latach 2004-2008. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FADN. 

Tabela 2. Procentowe udzia y w próbie gospodarstw z grup wed ug wielko ci ekonomicznej oraz wska nik 

podobie stwa struktur4

Table 2. The percentage of farms in the sample by farm economic size group and the index of similarity between 

the structures 

Rok BM M SM SD D BD 

Wska nik

podobie stwa

struktur*) 

2004 8,7% 21,2% 31,1% 29,9% 7,8% 1,3% - 

2005 9,6% 20,6% 30,2% 29,7% 8,5% 1,4% 0,983 

2006 9,0% 20,6% 29,5% 30,5% 9,0% 1,4% 0,987 

2007 8,6% 20,4% 28,4% 31,0% 10,0% 1,6% 0,983 

2008 8,8% 20,0% 28,5% 31,0% 10,0% 1,6% 0,996 

rednio 8,9% 20,5% 29,6% 30,4% 9,1% 1,5% - 

*) Wska nik podobie stwa struktury w danym roku i w roku poprzednim.  

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FADN. 

                                                          
3 Dane GUS. 
4 Sposób obliczania wska nika podobie stwa struktur znale  mo na w pracy Wasilewskiej [2009]. 
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W tabeli 2 przestawiono struktury próby wed ug wielko ci ekonomicznej gospodarstw 

w latach 2004-2008, a w kolumnie ostatniej wska niki podobie stwa struktur. W próbie 

maleje udzia  gospodarstw ma ych i rednio ma ych, ro nie za rednio du ych, du ych i 

bardzo du ych, bardzo ma ych natomiast w zasadzie pozostaje bez zmian. Fakt ten mo na

by oceni  pozytywnie, gdyby nie powolne tempo zmian. Gdyby zbudowa  prosty liniowy 

model regresyjny dla trendu sumarycznego udzia u gospodarstw bardzo du ych i du ych w 

próbie5, to udzia  ten przekroczy by 50% w roku 2064, natomiast udzia  gospodarstw 

ma ych6 ( cznie BM, M i SM) zmala by do 0 w roku 2063. 

W ostatniej kolumnie tabeli 2 podane zosta y wska niki podobie stwa struktur prób 

gospodarstw z lat 2005-2008, wyznaczone w odniesieniu do struktur z roku poprzedniego. 

Wska niki s  bliskie jedno ci, co oznacza bardzo du e podobie stwo struktury próby 

FADN w latach 2005-2008. Najmniejsze zmiany mia y miejsce w roku 2008 i 2006, 

minimalnie wi ksze w 2005 i 2007. 

W dalszej cz ci artyku u przedstawiona zostanie struktura ró nych kategorii 

nak adów i wyników wed ug grup wielko ci ekonomicznej gospodarstw. Poniewa  w 

standardowych wynikach FADN podawane s  warto ci rednie dla wy onionych grup, 

wyznaczenie struktury wymaga obliczenia warto ci globalnych jako iloczynów rednich 

przez liczebno ci grup. 

Nak ady w grupach gospodarstw rolnych obj tych FADN wed ug ich 
wielko ci ekonomicznej  

Podstawowym nak adem w gospodarstwie rolnym jest ziemia. Dla gospodarstw 

rolnych obj tych FADN podawana jest powierzchnia u ytkowanych u ytków rolnych w 

hektarach fizycznych. Zmienna ta w bazie oznaczona jest symbolem SE025, a sposób jej 

wyznaczenia podano w publikacjach FADN. 

W tabeli 3 podano warto ci procentowe obrazuj ce rozk ad powierzchni u ytków 

rolnych mi dzy grupy wielko ci ekonomicznej gospodarstw w badanym okresie. W 

wierszu ostatnim znajduj  si  warto ci u rednione dla badanego okresu. Najwi cej ziemi 

znajduje si  w dyspozycji gospodarstw rednio du ych (przeci tnie 37,1%) i du ych

(21,9%), a udzia  ten ro nie. Du o ziemi znajduje si  we w adaniu gospodarstw rednio 

ma ych (20,2%), o ponad po ow  mniej w bardzo du ych (10,2%). Najmniejszy jest udzia

powierzchni znajduj cych si  w gospodarstwach bardzo ma ych (2,3%) i ma ych (8,3%).  

Interesuj ca jest obserwacja zmian w czasie udzia u poszczególnych grup w ca o ci

u ytkowanej ziemi. W badanym okresie wzrós  on dla grup gospodarstw du ych i rednio 

du ych, zmala  za  dla bardzo du ych, rednio ma ych i ma ych, bez zmian pozosta  dla 

bardzo ma ych. Niepokoi zw aszcza spadek udzia u we w adaniu ziemi  gospodarstw 

bardzo du ych. Chcieliby my bowiem, aby ziemia przechodzi a z gospodarstw ma ych (w 

sensie wielko ci ekonomicznej) i s abych do gospodarstw du ych i silnych. Z drugiej 

strony, w ród gospodarstw silnych ekonomicznie jest wiele gospodarstw o niewielkiej 

powierzchni. Analiza poszczególnych pozycji sk adaj cych si  na warto  produkcji 

                                                          
5 Liniow  zale no  udzia u gospodarstw du ych i bardzo du ych (UD) od roku (R) okre la formu a

UD=0,00695 R-13,64. 
6 Liniowa zale no  udzia u gospodarstw ma ych (UM) od roku (R) okre la formu a

UBM=-0,01034 R+21,34. 
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wskazuje, e w tej grupie jest wiele gospodarstw ogrodniczych i zajmuj cych si  produkcj

drobiarsk . Wy onienie tej grupy pozwoli oby na stworzenie bardziej czytelnego obrazu 

sytuacji. 

Zak adaj c, e celem, w jakim zmierza polskie rolnictwo, jest przechodzenie ziemi z 

gospodarstw s abych do ekonomicznie silnych, mo na opracowa  model regresyjny 

obrazuj cy tempo zmian. Gdyby za poziom docelowy przyj  90% udzia u gospodarstw 

rednio du ych, du ych i bardzo du ych w u ytkowaniu ziemi , zosta by on osi gni ty w 

2036 roku7.

Tabela 3. Koncentracja powierzchni u ytków rolnych w grupach wy onionych wed ug wielko ci ekonomicznej 

gospodarstw w latach 2004-2008, % 

Table 3. Concentration of agricultural land in the groups identified by farm economic size in 2004-2008, % 

Rok BM M SM SD D BD 

2004 2,2  8,5  21,6  37,5  20,5  9,6  

2005 2,7  8,2  20,5  35,2  20,6  12,8  

2006 2,4  8,5  20,1  37,3  22,0  9,7  

2007 2,1  8,0  19,1  37,5  23,2  10,0  

2008 2,2  8,0  19,6  38,1  23,2  8,9  

rednio 2,3  8,3  20,2  37,1  21,9  10,2  

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FADN. 

Tabela 4. Struktura globalnego czasu pracy wed ug grup wielko ci ekonomicznej gospodarstw, lata 2004-2008, % 

Table 4. Distribution of total working time by groups of farm economic size in 2004-2008, % 

Rok BM M SM SD D BD 

2004 5,6  16,7  29,0  32,4  11,9  4,4  

2005 6,0  15,3  27,0  31,5  13,9  6,2  

2006 5,6  16,0  27,0  32,5  13,3  5,6  

2007 5,5  15,8  26,0  32,4  14,2  6,1  

2008 5,7  15,8  26,0  32,5  14,0  6,0  

rednio 5,7  15,9  27,0  32,3  13,5  5,7  

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FADN. 

Kolejnym nak adem w gospodarstwie jest praca. Jako jej wymiar wzi to czas pracy 

ogó em (zmienna SE011), obejmuj cy ca kowity czas pracy ludzi w ramach dzia alno ci

operacyjnej gospodarstwa rolniczego. W tabeli 4 przedstawiona zosta a struktura 

globalnego czasu pracy wed ug grup wielko ci ekonomicznej gospodarstw. Najwi ksze 

zasoby pracy wykorzystywane s  w gospodarstwach rednio du ych ( rednio 32,3%) i 

udzia  ten jest stabilny w czasie. Kolejn  pozycj  zajmuj  gospodarstwa rednio ma e

(27,0%), nast pn  ma e (15,9%) i du e (13,5%). Najmniejsze udzia y w globalnym czasie 

pracy (po 5,7%) maj  gospodarstwa bardzo ma e i bardzo du e. W badanym okresie udzia

w globalnym czasie pracy spad  w gospodarstwach ma ych i rednio ma ych, wzrós  za  w 

                                                          
7 Liniow  zale no  udzia u powierzchni u ytków rolnych w u ytkowaniu gospodarstw rednio du ych, du ych  i 

bardzo du ych (PD) od roku (R) okre la formu a PD=0,0072 R-13,76. 
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du ych i bardzo du ych. Zmiany te s  zmianami po danymi, jednak tempo ich jest 

powolne. Gdyby za poziom docelowy przyj  90% udzia u gospodarstw rednio du ych, 

du ych i bardzo du ych w wykorzystaniu zasobów pracy, zosta by on osi gni ty w 2052 

roku8.

Badaj c struktur  zaanga owanego kapita u wed ug grup wielko ci ekonomicznej 

gospodarstw wzi to pod uwag  aktywa ogó em9 (SE436) obejmuj ce aktywa trwa e i 

obrotowe b d ce w asno ci  rolnika, zobowi zania ogó em (SE485), na które sk adaj  si

wszystkie pozostaj ce do sp aty zobowi zania d ugo i krótkoterminowe oraz saldo 

bie cych dop at i podatków (SE600), w którym uwzgl dniono dop aty i podatki maj ce 

zwi zek z dzia alno ci  operacyjn  w roku obrachunkowym. Saldo to obejmuje dop aty i 

saldo VAT z dzia alno ci operacyjnej pomniejszone o podatki gospodarstwa rolnego.  

W tabeli 5 przedstawiono struktur  aktywów ogó em b d cych we w adaniu 

gospodarstw wed ug grup ich wielko ci ekonomicznej. Udzia  ten dla grup gospodarstw 

bardzo du ych, du ych i rednio du ych ro nie, co wynika przede wszystkim ze wzrostu 

ich udzia u pod wzgl dem liczebno ci. Gospodarstwa bardzo du e maj  ponad 

pi ciokrotnie wi kszy udzia  w strukturze aktywów ni  wynika to z ich liczby. Dla 

gospodarstw du ych jest on wi kszy ponad dwukrotnie, a dla rednio du ych jest podobny 

do udzia u w liczebno ci gospodarstw. 

  W grupie gospodarstw rednio ma ych wyst puje w badanym okresie systematyczny 

spadek (od 26,7% do 19,7%) udzia u w aktywach ogó em. Podobnie dla gospodarstw 

ma ych obserwujemy spadek od 12,6% do 8,3%. W grupie gospodarstw bardzo ma ych 

brak jednoznacznej tendencji zmian. Po pocz tkowym wyra nym wzro cie nast puje 

spadek udzia u.

Gdyby grupy gospodarstw bardzo du ych, du ych i rednio du ych po czy ,

okaza oby si , e ich czny udzia  w aktywach ogó em wzrós  od roku 2004 z 58,3% do 

66,3% w 2008 r. W tym czasie liczebno ci tych grup zwi kszy y si  od 39,0% do 42,6%. 

Stwierdzi  wi c mo na, e aktywa ogó em w coraz wi kszym stopniu znajduj  si  we 

w adaniu gospodarstw o wielko ci ekonomicznej powy ej 16 ESU. 

Tabela 5. Struktura aktywów ogó em wed ug grup wielko ci ekonomicznej gospodarstw w latach 2004-2008, % 

Table 5. Distribution of total assets by groups of farm economic size in 2004-2008, % 

Rok BM M SM SD D BD 

2004 2,4 12,6 26,7 34,3 18,0 6,1 

2005 2,9 8,6 21,0 36,6 22,3 8,6 

2006 2,6 9,0 21,2 37,3 21,9 8,0 

2007 2,5 8,7 19,7 36,5 23,2 9,4 

2008 2,4 8,3 19,7 37,3 22,9 9,3 

rednio 2,6 9,4 21,7 36,4 21,7 8,3 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FADN. 

Nowocze nie dzia aj ce przedsi biorstwo, bez wzgl du na bran , powinno 

wykorzystywa  zewn trzne ród a finansowania. W tabeli 6 przedstawiono struktur

                                                          
8 Liniow  zale no  udzia u czasu pracy w gospodarstwach rednio du ych, du ych i bardzo du ych (PRD) w 

globalnym czasie pracy od roku (R) okre la formu a PRD=0,0085 R-16,60. 
9 W danych FADN nie ma pasywów, s  tylko aktywa. 
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zobowi za  ogó em wed ug grup wielko ci ekonomicznej gospodarstw w próbie 

gospodarstw towarowych. Wi kszo  zobowi za  ( rednio ponad 83%) koncentruje si  w 

grupach gospodarstw rednio du ych, du ych i bardzo du ych. Udzia  zobowi za  ogó em 

jest znacznie wi kszy od udzia u liczebnego w próbie gospodarstw bardzo du ych i du ych, 

nieco wi kszy za  dla rednio du ych. Natomiast w grupach gospodarstw ma ych udzia

zobowi za  jest zdecydowanie mniejszy od udzia u pod wzgl dem liczebno ci. Dla 

gospodarstw bardzo ma ych jest to ró nica ponad szesnastokrotna, dla ma ych

sze ciokrotna, a dla rednio ma ych ponad dwukrotna. Oznacza to, e gospodarstwa ma e

(w sensie ekonomicznym) w niewielkim stopniu wykorzystuj  zewn trzne ród a

finansowania. 

Trudno mówi  o wyra nych tendencjach zmian struktury zobowi za  ogó em w 

badanym okresie pod wzgl dem udzia u w nich poszczególnych grup. Wzrost udzia ów w 

zobowi zaniach wyst pi  w grupie gospodarstw bardzo du ych i du ych (których jest w 

próbie coraz mniej), spadek natomiast w grupach pozosta ych.  

Tabela 6. Struktura zobowi za  ogó em wed ug grup wielko ci ekonomicznej gospodarstw w latach 2004-2008, %  

Table 6. Distribution of total liabilities by groups of farm economic size in 2004-2008, % 

Rok BM M SM SD D BD 

2004 0,7 4,1 14,5 38,0 29,4 13,1 

2005 0,8 2,7 11,7 35,1 34,4 15,3 

2006 0,6 3,5 13,2 37,0 30,3 15,4 

2007 0,6 3,3 12,1 35,3 31,3 17,4 

2008 0,5 3,0 12,6 36,6 30,5 16,8 

rednio 0,6 3,3 12,8 36,4 31,2 15,6 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FADN. 

Tabela 7. Struktura globalnego salda bie cych dop at i podatków wed ug grup wielko ci ekonomicznej 

gospodarstw w latach 2004-2008, % 

Table 7. Distribution of the total balance of current subsidies and taxes by farm economic size groups in 2004-

2008, % 

Rok BM M SM SD D BD 

2004 1,5 8,0 21,1 38,1 23,3 8,1 

2005 3,3 8,9 21,1 36,0 19,7 11,0 

2006 3,0 9,6 21,0 37,8 20,6 7,8 

2007 3,1 9,5 18,7 34,8 23,3 10,6 

2008 2,7 9,0 20,1 37,6 22,9 7,7 

rednio 2,7 9,0 20,4 36,9 21,9 9,0 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FADN.  

Z punktu widzenia otoczenia rolnictwa, czy pa stwa, interesuj ca jest struktura salda 

bie cych dop at i podatków. We wszystkich grupach i latach saldo to by o dodatnie. 

Oznacza to, e rodki przekazywane do gospodarstw rolniczych przekraczaj  kwoty, które 

oddaj  one pa stwu w formie podatków. W tabeli 7 przedstawiono struktur  salda 

bie cych dop at i podatków wed ug grup wielko ci ekonomicznej gospodarstw. 
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Najwi kszym beneficjentem dop at (skorygowanych o podatki) s  gospodarstwa rednio 

du e, a udzia  ich w badanym okresie zmieni  si  o nieca y punkt procentowy, 

najmniejszym natomiast bardzo ma e (których udzia  nieco si  zwi kszy ). Niemal 80% 

salda dop at i podatków mie ci si  w grupie gospodarstw rednio ma ych, rednio du ych i 

du ych. Bior c pod uwag , e grupy te pod wzgl dem liczebno ci cznie stanowi

przeci tnie 70% ca ej populacji stwierdzamy, e ich udzia  w dop atach jest w zasadzie 

proporcjonalny do wielko ci grupy. Udzia y w dop atach w stosunku do liczebno ci s

natomiast znacznie wi ksze dla gospodarstw bardzo du ych ( rednio ponad sze ciokrotnie), 

a znacznie mniejsze dla bardzo ma ych i ma ych (odpowiednio ponad trzy i dwukrotnie). Z 

punktu widzenia ekonomicznego stan taki oceni  nale y jako prawid owy. Wspieranie 

gospodarstw silnych ekonomicznie powinno skutkowa  wzmacnianiem i powi kszaniem 

tej grupy. rodki kierowane natomiast do gospodarstw s abych przed u aj  jedynie ich 

funkcjonowanie. Oczywi cie z socjalnego punktu widzenia ocena zewn trznego 

finansowego wspierania gospodarstw jest przeciwna. 

Efekty produkcyjne i finansowe w grupach gospodarstw rolnych 
obj tych FADN wed ug ich wielko ci ekonomicznej

W celu oceny skuteczno ci dysponowania nak adami przez gospodarstwa z 

poszczególnych grup wed ug ich wielko ci ekonomicznej przeanalizowana zosta a

struktura wybranych kategorii wynikowych, uzupe niona o wska niki wiadcz ce o 

wydajno ci, takie jak plon pszenicy, mleczno  krów, dochód na osob , wydajno  pracy 

oraz produkcyjno ci ziemi. Plony pszenicy, mleczno  krów oraz dochód na osob

podawane s  w wynikach standardowych FADN. Wydajno  pracy i produkcyjno  ziemi 

wymaga obliczenia. Wydajno  pracy wyznaczono jako iloraz warto ci produkcji ogó em 

przez czas pracy ogó em, natomiast produkcyjno  ziemi jak iloraz warto ci produkcji 

ogó em przez powierzchni  u ytków rolnych w hektarach fizycznych10.

W tabeli 8 przedstawiono struktur  warto ci produkcji ogó em wed ug grup wielko ci

ekonomicznej gospodarstw. Warto  produkcji zakodowana jest w bazie FADN jako 

zmienna SE131 i jest sum  warto  produkcji ro linnej, zwierz cej i pozosta ej. Obejmuje 

sprzeda , przekazania do gospodarstwa domowego, zu ycie na potrzeby gospodarstwa 

rolnego, ró nic  stanu zapasów, ró nic  warto ci zwierz t, tak e wywo an  przez zmian

cen, pomniejszon  o warto  zakupu zwierz t.

Najwi kszy udzia  w wytwarzaniu produkcji maj  gospodarstwa rednio du e, a 

nast pnie du e, rednio ma e, bardzo du e, ma e i bardzo ma e. Brak jest wyra nych 

tendencji zmian udzia ów poszczególnych grup. Udzia y w warto ci produkcji s  wy sze 

dziewi ciokrotnie od udzia u w liczebno ci dla gospodarstw bardzo du ych, prawie 

trzykrotnie dla du ych, a zbli one dla rednio du ych. Natomiast udzia  w liczebno ci

próby jest ponad pi ciokrotnie wi kszy od udzia u w warto ci produkcji dla gospodarstw 

bardzo ma ych, ponad trzykrotnie dla ma ych i prawie dwukrotnie dla rednio ma ych. W 

celu porównania efektów w postaci warto ci produkcji z zaanga owanymi nak adami 

obliczono u rednione warto ci kategorii wynikowych dla badanego okresu. 

Porównuj c rednie udzia y w warto ci produkcji z udzia ami w powierzchni u ytków 

rolnych stwierdzamy, e s  one zbli one. Dla trzech grup gospodarstw ma ych udzia y w 

                                                          
10 W wynikach standardowych FADN powierzchnia podawana jest w hektarach fizycznych. 
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powierzchni s  wi ksze od udzia ów w warto ci produkcji, dla rednio du ych jednakowe, 

za  dla du ych i bardzo du ych mniejsze. Mo na stwierdzi , e im wi ksza wielko

ekonomiczna tym lepsze wykorzystanie ziemi.  

Oceniaj c wykorzystanie czasu pracy stwierdzamy, e redni udzia  w warto ci 

produkcji jest wy szy od udzia u w czasie pracy (co oznacza dobre wykorzystanie zasobów 

pracy) dla gospodarstw bardzo du ych, du ych i rednio du ych, ni szy za  dla ma ych, 

rednio ma ych i bardzo ma ych. Zasoby pracy najgorzej wykorzystuj  gospodarstwa 

bardzo ma e, których udzia  w czasie pracy jest ponad trzy razy wi kszy od udzia u w 

warto ci produkcji. 

Porównanie udzia ów w warto ci produkcji dla poszczególnych grup wyró nionych 

wed ug wielko ci ekonomicznej gospodarstw z udzia ami w warto ci aktywów ogó em

pozwoli oceni  wykorzystanie maj tku przez gospodarstwa ró nej wielko ci. Okazuje si ,

e dobrze wykorzystuj  aktywa gospodarstwa bardzo du e i du e, najgorzej za  bardzo 

ma e i ma e. Mo na stwierdzi , e podobnie jak w przypadku czasu pracy, im wi ksza

wielko  ekonomiczna tym lepsze wykorzystanie maj tku. 

Je li chodzi o udzia y dop at skorygowanych o podatki stwierdzamy, e s  one wy sze 

od udzia ów w efektach produkcyjnych (co oznacza s abe wykorzystanie dop at) w 

gospodarstwach bardzo ma ych, ma ych, rednio ma ych i rednio du ych. Dobrze dop aty

wykorzystuj  gospodarstwa bardzo du e i du e.

Tabela 8. Struktura warto ci produkcji ogó em wed ug grup wielko ci ekonomicznej gospodarstw w latach 2004-

2008, % 

Table 8. Structure of total production value according to groups of farm economic size in 2004-2008, % 

Rok BM M SM SD D BD 

2004 1,5 6,6 18,7 37,4 23,6 12,0 

2005 1,6 5,7 17,2 35,7 25,5 14,3 

2006 1,5 6,8 17,9 36,4 25,1 12,2 

2007 2,0 6,6 16,5 34,9 26,2 13,9 

2008 1,7 6,6 16,3 35,5 26,1 13,9 

rednio 1,7 6,5 17,3 36,0 25,3 13,2 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FADN. 

W tabeli 9 przedstawiono struktur  dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego (w 

FADN zmienna SE420) wed ug grup wielko ci ekonomicznej gospodarstw. Struktura ta 

jest zbli ona do struktury warto ci produkcji.  

Oceniaj c skuteczno  gospodarowania zasobami stwierdzamy, e ziemia jest 

wykorzystywana podobnie we wszystkich grupach. W przypadku gospodarstw bardzo 

du ych, du ych i rednio du ych rednie udzia y w globalnym dochodzie rolniczym s

minimalnie wi ksze od udzia ów w powierzchni u ytków rolnych. Sytuacja odwrotna 

wyst puje w grupie gospodarstw rednio ma ych, ma ych i ma ych. Podkre li  nale y, e

ziemi  szczególnie s abo wykorzystuj  gospodarstwa bardzo ma e.

Czas pracy wykorzystany jest najlepiej przez gospodarstwa bardzo du e, najgorzej 

przez bardzo ma e. Udzia  w globalnym dochodzie jest prawie dwa razy wi kszy od udzia u

w czasie pracy dla gospodarstw bardzo du ych, podczas gdy dla bardzo ma ych jest cztery 
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razy mniejszy. Relacja ta jest tym wi ksza, im wi ksza jest wielko  ekonomiczna 

gospodarstwa. Oznacza to, e im wi ksza wielko  ekonomiczna tym wy sza wydajno

pracy.

Podobnie oceni  nale y wykorzystanie maj tku (aktywów ogó em). Im silniejsze 

ekonomicznie gospodarstwo, tym wy szy dochód uzyskiwany z jednostki maj tku, z tym, 

e ró nice s  mniejsze ni  w przypadku czasu pracy. 

Udzia  w globalnym dochodzie w stosunku do udzia u w rodkach finansowych 

przekazywanych do gospodarstw jest wy szy w grupach gospodarstw bardzo du ych, 

du ych i rednio du ych, ni szy za  dla bardzo ma ych, ma ych i rednio ma ych. 

Wykorzystanie dop at jest wi c tak e wi ksze im  wielko ci ekonomicznej. 

Tabela 9. Struktura globalnych dochodów z rodzinnych gospodarstw rolnych wed ug grup wielko ci 

ekonomicznej gospodarstw w latach 2004-2008, % 

Table 9. Distribution of total income from family farms by groups of farm economic size in 2004-2008, % 

Rok BM M SM SD D BD 

2004 1,0 5,6 18,4 40,4 24,2 10,4 

2005 1,3 5,4 17,8 37,4 24,8 13,3 

2006 1,6 7,3 19,4 38,9 23,7 9,2 

2007 1,9 6,8 17,5 36,4 25,7 11,7 

2008 1,6 6,7 17,6 38,9 25,9 9,4 

rednio 1,5 6,3 18,1 38,4 24,9 10,8 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FADN. 

W tabeli 10 podano rednie plony pszenicy w dt/ha (w FADN zmienna SE110) 

uzyskiwane przez gospodarstwa z sze ciu grup wielko ci ekonomicznej gospodarstw. 

Najwi ksze plony, tj. 61,1 dt/ha, uzyskiwa y gospodarstwa bardzo du e, najmniejsze 

(42,7dt/ha) bardzo ma e. Im silniejsze ekonomicznie gospodarstwo tym wy szy redni 

plon. 

Tabela 10. rednie plony pszenicy w grupach wielko ci ekonomicznej gospodarstw w latach 2004-2008, dt/ha 

Table 10. Average yield of wheat in groups of farm economic size in 2004-2008, dt/ha 

Rok BM M SM SD D BD 

2004 47,3 48,5 53,0 56,5 60,6 64,3 

2005 44,2 44,8 48,8 52,5 54,3 63,6 

2006 35,6 38,8 41,6 44,8 44,5 52,0 

2007 41,4 43,8 45,7 48,6 50,8 62,5 

2008 44,8 48,9 52,2 55,2 57,1 62,9 

rednio 42,7 45,0 48,3 51,5 53,5 61,1 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FADN. 

W tabeli 11 zawarto wielko ci redniej rocznej mleczno ci w kg11 od krowy (w FADN 

zmienna SE125) uzyskiwane przez gospodarstwa z sze ciu grup wielko ci ekonomicznej 

gospodarstw. Najwi ksz  osi gn y w badanym okresie gospodarstwa bardzo du e,

                                                          
11 Stosowany jest przelicznik 1 litr=1,031 kg. 
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najmniejsz  bardzo ma e. Im silniejsze ekonomicznie gospodarstwo tym wy sza wydajno

mleczna krów. 

Tabela 11. rednia mleczno  w grupach wielko ci ekonomicznej gospodarstw w latach 2004-2008, kg/krow /rok 

Table 11. Average milk yield in farm economic size groups in 2004-2008, kg/cow/year 

Rok BM M SM SD D BD 

2004 3217 3497 4070 4742 5655 5561 

2005 3359 3572 4199 4941 5829 5907 

2006 3281 3744 4393 5103 6208 6039 

2007 3278 3645 4332 5105 6096 6159 

2008 3200 3742 4366 5210 6184 6429 

rednio 3267 3640 4272 5020 5994 6019 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FADN. 

W tabeli 12 podane s  dochody z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osob

pe nozatrudnion  rodziny (w FADN zmienna SE430) uzyskiwane przez gospodarstwa z 

próby FADN. Bardzo wysokie dochody, równe rednio 229 819 z  na osob  i rok, osi gane 

by y w gospodarstwach bardzo du ych, wysokie w gospodarstwach du ych (80 664 

z /osob /rok) i do  wysokie w gospodarstwach rednio du ych (39 038 z /osob /rok). 

Znacznie ni szy dochód na osob  uzyskuj  gospodarstwa rednio ma e (20 438 

z /osob /rok), ma e (11 820 z /osob /rok) i bardzo ma e (7578 z /osob /rok). 

Tabela 12. Roczny dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osob  pe nozatrudnion  z rodziny w grupach 

wielko ci ekonomicznej gospodarstw w latach 2004-2008, z /osob /rok 

Table 12. Annual income from the family farm per person in groups of farm economic size in 2004-2008. 

PLN/person/year 

Rok BM M SM SD D BD 

2004 4375 8583 16986 36573 79394 221350 

2005 4963 8196 16212 32729 73209 256821 

2006 8046 13653 22375 40738 80285 215197 

2007 12127 15616 25124 44697 92269 266512 

2008 8377 13050 21495 40455 78165 189215 

rednio 7578 11820 20438 39038 80664 229819 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FADN. 

Oceniaj c poziom dochodów w gospodarstwach bardzo du ych i du ych w ostatnich 

latach (zw aszcza w roku 2007) stwierdzi  nale y, e jest on wysoki, a nawet bardzo 

wysoki. Niezrozumia e jest przy tym poziomie dochodów stosowanie preferencyjnych 

rozwi za  podatkowych i ubezpieczeniowych. Potwierdza to s uszno  koncepcji Zi tary 

[2009] przedstawionej syntetycznie we jego wnioskach: „7. Gospodarstwa towarowe12

powinny by  traktowane jako przedsi biorstwa ze wszystkimi tego konsekwencjami i 

powinny by  p atnikami podatku dochodowego. 8. Rolnicy powinni by  obj ci jednolitym 

ubezpieczeniem ZUS. Osoby prowadz ce gospodarstwa socjalne i o bardzo niskich 

                                                          
12 Autor ten ma na my li gospodarstwa wysokotowarowe. 
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dochodach powinny otrzyma  wsparcie z bud etu w formie cz ciowej dop aty do sk adki 

ubezpieczeniowej”. 

W tabeli 13 przedstawiono wska niki wydajno ci pracy dla grup wielko ci

ekonomicznej gospodarstw. Potwierdzaj  si  wcze niejsze wnioski, e wydajno  jest 

ro nie wraz z si  ekonomiczn  gospodarstwa. W gospodarstwach bardzo du ych jest 

niemal dziewi  razy wi ksza ni  w bardzo ma ych. 

Tabela 13. Wydajno  pracy w grupach wielko ci ekonomicznej gospodarstw w latach 2004-2008, z /godz

Table 13. Labour productivity in groups of farm economic size in 2004-2008, PLN/hour 

Rok BM M SM SD D BD 

2004 10,2 14,8 24,0 42,9 73,8 102,3 

2005 9,7 13,1 22,7 40,4 65,0 81,6 

2006 10,0 15,9 24,6 41,4 69,8 79,7 

2007 15,5 18,2 27,9 47,3 81,1 99,7 

2008 12,3 17,8 26,6 46,2 78,8 98,2 

rednio 11,5 16,0 25,2 43,6 73,7 92,3 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FADN. 

W tabeli 14 zawarto wska niki produkcyjno ci ziemi dla grup wielko ci ekonomicznej 

gospodarstw. Wska nik taki jest ro nie razem z si  ekonomiczn  gospodarstwa. 

Najwi ksz  warto  produkcji z hektara uzyskuj  gospodarstwa bardzo du e, najmniejsz

bardzo ma e.

Tabela 14. Produkcyjno  ziemi w grupach wielko ci ekonomicznej gospodarstw w latach 2004-2008, z /ha

Table 14. Land productivity in groups of farm economic size in 2004-2008, PLN/hectare 

Rok BM M SM SD D BD 

2004 3937 4454 4942 5698 6572 7174 

2005 3453 3954 4785 5783 7034 6356 

2006 3502 4413 4929 5379 6290 6918 

2007 5805 5185 5480 5905 7151 8826 

2008 4309 4778 4813 5371 6494 9025 

rednio 4201 4557 4990 5627 6708 7660 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FADN. 

Wnioski

Poni ej przedstawiono wnioski na temat struktury wykorzystywanych nak adów i 

uzyskiwanych efektów wed ug grup wielko ci ekonomicznej gospodarstw wy onionych w 

zbiorowo ci uczestnicz cej w polskim FADN. Poniewa  próba FADN jest prób

reprezentatywn , mo na je uogólni  na wszystkie gospodarstwa towarowe w Polsce. 
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Struktura próby 

W próbie maleje udzia  gospodarstw ma ych i rednio ma ych, ro nie za rednio 

du ych, du ych i bardzo du ych, udzia  bardzo ma ych natomiast w zasadzie pozostaje bez 

zmian. Fakt ten mo na by oceni  pozytywnie, gdyby nie powolne tempo zmian. 

Wyznaczone wska niki podobie stwa struktur w badanym okresie s  bliskie jedno ci, co 

oznacza ich bardzo du e podobie stwo.

Nak ady 

1. Najwi cej ziemi znajduje si  w dyspozycji gospodarstw rednio du ych, nast pnie 

du ych, rednio ma ych, bardzo du ych, ma ych i bardzo ma ych. W latach 2004-2008 

udzia  we w adaniu ziemi  wzrós  dla gospodarstw du ych i rednio du ych, zmala  za  dla 

bardzo du ych, rednio ma ych i ma ych, bez zmian pozosta  dla bardzo ma ych. 

2. Najwi ksze zasoby pracy wykorzystywane s , w malej cym porz dku, w 

gospodarstwach rednio du ych, rednio ma ych, ma ych, du ych, bardzo ma ych i bardzo 

du ych. W badanym okresie udzia  w globalnym czasie pracy spad  w gospodarstwach 

ma ych i rednio ma ych, wzrós  za  w du ych i bardzo du ych. Zmiany te s  zmianami 

po danymi, jednak tempo zmian jest powolne. 

3. Najwi ksze zasoby aktywów ogó em posiadaj , w porz dku malej cym, 

gospodarstwa rednio du e, du e, rednio ma e, bardzo du e, ma e i bardzo ma e. W 

badanym okresie stwierdzi  mo na, e aktywa ogó em w coraz wi kszym stopniu znajduj

si  we w adaniu gospodarstw o wielko ci ekonomicznej powy ej 16 ESU (gospodarstw 

rednio du ych, du ych i bardzo du ych). 

4. Z zewn trznych róde  finansowania korzystaj  w najwi kszych rozmiarach 

gospodarstwa rednio du e, du e i bardzo du e. Znacznie mniejszy jest natomiast udzia  w 

globalnej sumie zobowi za  ze strony gospodarstw rednio ma ych, ma ych i bardzo 

ma ych. Udzia  w zobowi zaniach ogó em jest wi kszy od udzia u pod wzgl dem 

liczebno ci w próbie dla gospodarstw bardzo du ych, du ych i rednio du ych, mniejszy 

za  dla rednio ma ych, ma ych i bardzo ma ych.  

5. Najwi kszym beneficjentem dop at (skorygowanych o podatki) s  gospodarstwa 

rednio du e, du e i rednio ma e, nast pnie bardzo du e i ma e. Najmniejszy udzia  w 

dop atach maj  gospodarstwa bardzo ma e. Udzia  w sumie sald dop at i podatków jest 

wy szy od udzia u liczebnego w próbie dla wszystkich grup gospodarstw du ych, mniejszy 

za  dla wszystkich grup gospodarstw ma ych. Z punktu widzenia ekonomicznego stan taki 

oceni  nale y jako prawid owy.

Efekty 

1. Najwi kszy udzia  w wytwarzaniu produkcji maj  gospodarstwa rednio du e, a 

nast pnie du e, rednio ma e, bardzo du e, ma e i bardzo ma e. Brak jest wyra nych 

tendencji zmian udzia ów poszczególnych grup. Okazuje si , e im wi ksza wielko

ekonomiczna gospodarstw, tym lepsze jest wykorzystanie ziemi. Produkcyjno  ziemi jest 

wi ksza w gospodarstwach o wi kszej wielko ci ekonomicznej. Zasoby pracy dobrze 

wykorzystuj  gospodarstwa bardzo du e, du e i rednio du e, s abiej za  ma e, rednio 

ma e i bardzo ma e. Mo na stwierdzi , e im wi ksza wielko  ekonomiczna, tym lepsze 

wykorzystanie pracy. Wydajno  pracy ro nie wraz z wielko ci  ekonomiczn

gospodarstw. Je li chodzi o wykorzystanie maj tku, to równie  jest lepsze w 

gospodarstwach o wi kszej wielko ci ekonomicznej. Relacja udzia u w warto ci produkcji 
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ogó em do udzia u w dop atach skorygowanych o podatki ro nie razem z wielko ci

ekonomiczne  gospodarstwa. Oznacza to, e wraz ze wzrostem wielko ci ekonomicznej 

wzrasta skuteczno  wykorzystania dop at.

2. Struktura dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego wed ug grup wielko ci

ekonomicznej gospodarstw jest zbli ona do analogicznej struktury warto ci produkcji. 

Najwi ksze udzia y w globalnej warto ci produkcji maj  gospodarstwa rednio du e, a 

nast pnie du e, rednio ma e, bardzo du e, ma e i bardzo ma e. Je li dochody te przeliczy 

si  na jedn  osob  pe nozatrudnion  w rodzinie, to oka e si , e s  one wi ksze w 

gospodarstwach o wi kszej wielko ci ekonomicznej. Oceniaj c poziom dochodów w 

gospodarstwach bardzo du ych i du ych w ostatnich latach (zw aszcza w roku 2007) 

stwierdzi  nale y, e jest on wysoki, a nawet bardzo wysoki. 

3. Wska niki wiadcz ce o wydajno ci, takie jak plon pszenicy i mleczno  krów, s

wi ksze w gospodarstwach o wi kszej wielko ci ekonomicznej. 

4. Bior c pod uwag  uzyskiwane efekty w postaci dochodu na pe nozatrudnionego w 

rolnictwie cz onka rodziny uzna  nale y, ze pomy lne perspektywy maj  gospodarstwa 

bardzo du e, du e i w zasadzie rednio du e, s absze za  gospodarstwa rednio ma e. W 

przypadku gospodarstw ma ych i bardzo ma ych mo na mówi  o braku perspektyw.  

5. Z punktu widzenia rynku produktów rolnych istotne s  efekty produkcyjne. 

Wi kszo  produkcji rolniczej (wyra onej warto ciowo) wytwarzana jest w trzech grupach 

gospodarstwach du ych ( rednio prawie 75%). Natomiast trafia do nich poni ej 70% dop at

(skorygowanych o podatki). Nasuwa si  pytanie, czy koncentracja pomocy na tych 

gospodarstwach nie poprawi aby efektywno ci rolnictwa, zw aszcza, e oceniaj c

skuteczno  gospodarowania nak adami, stwierdzi  mo na, e ziemi  najlepiej 

wykorzystuj  gospodarstwa bardzo du e, du e i rednio du e. Tak e praca daje najwy sze 

efekty produkcyjne w tych grupach, podobnie jak aktywa ogó em. Plony pszenicy oraz 

mleczno ci krów s  w tych grupach równie  najwy sze.
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