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STRESZCZENIE

Głównym celem artykułu jest rozpoznanie procesów akumulacji i reprodukcji środków 
trwałych w gospodarstwach rolnych w Polsce. W analizowanym okresie (2004–2011) 
odnotowano znaczny zakres zróżnicowania sytuacji badanych gospodarstw rolnych 
w przypadku akumulacji w poszczególnych latach. Aktywność badanych gospodarstw 
rolnych w zakresie reprodukcji uzależniona jest od wielkości ekonomicznej. Najkorzyst-
niejsza sytuacja była w gospodarstwach o wielkości 50–500 tys. euro wartości produkcji 
standardowej, co wskazuje na ich znaczne możliwości rozwojowe.

Wprowadzenie

Akumulacja i reprodukcja majątku są wyznacznikami procesów rozwojowych. 
Pierwsza z wymienionych kategorii odnosi się do procesu odkładania (gromadze-
nia się) wytworzonych w gospodarce zysków (dochodów) w celu zachowania cią-
głości procesu produkcyjnego, a przede wszystkim fi nansowania inwestycji. Z ko-
lei reprodukcja majątku dotyczy w niniejszym artykule środków trwałych, a więc 
zużywających się stopniowo. Środki trwałe reprodukowane są przez wydatki 

*  Aleksander Grzelak, dr hab., prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, e-mail: 
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1   Projekt został sfi nansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podsta-
wie decyzji nr DEC-2011/03/B/HS4/01174. 
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inwestycyjne2. Samo wystąpienie akumulacji nie oznacza jeszcze automatycznie 
zaistnienia reprodukcji rozszerzonej majątku produkcyjnego. Jej warunkiem są in-
westycje w środki trwałe przekraczające wartość zużycia majątku produkcyjnego 
(amortyzacji).

W artykule skoncentrowano się na zagadnieniach akumulacji oraz reproduk-
cji środków trwałych w gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość 
rolną zgodnie z zasadami FADN. W przypadku rodzinnych gospodarstw rolnych 
często istnieje swoista sprzeczność (bynajmniej w perspektywie krótkookreso-
wej) pomiędzy przeznaczeniem wypracowanych dochodów na spożycie (kon-
sumpcję) i akumulację. Realizacja konsumpcji gospodarstwa domowego rolnika 
jest pierwszorzędna, dopiero jej zaspokojenie pozwala na inwestycje. Natomiast 
w dłuższym okresie sprzeczność ta w zasadzie nie jest już tak wyraźna ze wzglę-
du na to, że dynamika procesów reprodukcji decyduje o wielkości zasobów, do-
chodów i tym samym poziomie konsumpcji. 

Głównym celem artykułu jest rozpoznanie procesów akumulacji i reproduk-
cji środków trwałych w gospodarstwach rolnych w Polsce. Zakres czasowy analiz 
odnosi się do lat 2004–2011 i opiera się na próbie gospodarstw rolnych prowadzą-
cych rachunkowość rolną systemu FADN. 

Metodyka badań

W artykule wykorzystano dane gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość 
rolną zgodnie z zasadami systemu FADN3. Skoncentrowano się na akumulacji i re-
produkcji środków trwałych. Pierwsza z wymienionych kategorii została określona 
jako różnica kapitałów własnych gospodarstwa rolnego. Zawierają się więc w niej 
zarówno zmiany wartości nieobciążonego (zobowiązaniami) majątku obrotowe-
go, jak i trwałego. Z uwagi na niestabilne ceny ziemi przy oszacowaniu akumula-
cji z różnicy kapitałów własnych4 wyłączono zmiany wartości ziemi wynikające 
z efektów cenowych5. Aby miała miejsce dodatnia akumulacja, konieczne są inwe-

2  S. Grabowski, Procesy reprodukcji w gospodarstwach indywidualnych, PWRiL, Warszawa 
1991.

3  Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN. 
Wyniki standardowe, IERiGŻ, Warszawa 2013. 

4  Wartość kapitału własnego na koniec roku minus wartość kapitału własnego na początku roku.
5  Chodziło o wyeliminowanie sytuacji, w której na zwiększenie akumulacji miały wpływ rosnące 

ceny ziemi będące aktywami badanych gospodarstw. W takim podejściu akumulacja przejawia się 
w rosnącej wartości zasobów majątkowych, a ściślej – kapitałów własnych, czyli majątku nieobcią-
żonego zadłużeniem.
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stycje, które są przekształcane w procesie gospodarowania w zasoby majątku. Po-
nadto, akumulację analizowano z perspektywy wskaźnika stopy akumulacji (tabe-
la 1). Z kolei reprodukcję określono przez pryzmat wskaźnika reprodukcji jako re-
lację inwestycji brutto do wartości amortyzacji (por. tabela 1). Jednocześnie przy-
jęto, że inwestycje w aktywa trwałe niezależnie od ich charakteru i przeznaczenia 
(inwestycje restytucyjne czy modernizacyjne) wpływają na odnowienie substancji 
majątkowej. Oceny w przypadku reprodukcji zostały przeprowadzone dla wy-
odrębnionych grup gospodarstw ze względu na wielkość ekonomiczną gospo-
darstw rolnych. Z uwagi na zmianę metodologii określania wielkości ekonomicz-
nej gospodarstw od 2010 roku do badań zastosowano ujednoliconą dla całego 
okresu klasyfi kację podziału gospodarstw, wykorzystując parametry standardo-
wej produkcji SO „2004”. 

Wyniki badań i dyskusja

W badanej grupie gospodarstw rolnych jedynie w 2005 i 2009 roku odnotowano 
ujemną akumulację; w pozostałych latach była ona dodatnia (tabela 1). Oznacza 
to, że w analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości kapitałów włas-
nych. Szczególnie wysoki jej poziom miał miejsce w czasie korzystnej koniunk-
tury w rolnictwie, czyli w latach 2007 oraz 2010–2011. Pewnym zaskoczeniem 
może być wystąpienie dodatniej akumulacji (pomimo jej zmniejszenia) w 2008 
roku, kiedy miało miejsce znaczne pogorszenie warunków dla funkcjonowania 
rolnictwa, w tym obniżenie dochodów. Można przyjąć, że w tym przypadku dała 
o sobie znać inercja w dostosowaniach rynkowych gospodarstw rolnych i aku-
mulacja kształtowana była jeszcze pod wpływem inwestycji i korzystnej sytuacji 
dochodowej z 2007 roku. Jednocześnie tylko w latach 2006–2007 dodatniej aku-
mulacji towarzyszyła reprodukcja rozszerzona, a w latach 2004, 2010 i 2011 mia-
ła miejsce reprodukcja zbliżona do prostego odtwarzania majątku. Oznacza to, że 
z reprodukcją rozszerzoną zawsze związana jest akumulacja dodatnia, natomiast 
nie zawsze tak jest w sytuacji odwrotnej. Wynika to zarówno z kwestii metodo-
logicznych6, jak i tego, że do wystąpienia reprodukcji rozszerzonej potrzebny 
jest określony (przez wartość amortyzacji) poziom inwestycji w środki trwałe. 
Ponadto, akumulacja z reguły jest poprzedzona inwestycjami, które odkładają 

6  Akumulacja (według założeń przyjętych w opracowaniu) odnosi się do wzrostu kapitału włas-
nego związanego zarówno z majątkiem obrotowym, jak i trwałym, w tym ziemi, podczas gdy 
w przypadku reprodukcji – do majątku trwałego (a w optyce przyjętej w artykule – do majątku 
trwałego z wyłączeniem ziemi).
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się w zasobach. Istnieją także sprzężenia zwrotne, a więc zwiększenie wartości 
zasobów wpływa również na wzrost dochodów, a w dalszym etapie na zwiększe-
nie inwestycji. Z uwagi jednak na to, że owe sprzężenia zwrotne uzależnione są 
w większym zakresie od warunków dotyczących opłacalności produkcji (szcze-
gólnie relacji cenowych), ich oddziaływanie ma słabszy zasięg.

Dostrzeżono, że stopa akumulacji w badanych gospodarstwach rolnych nie 
wykazywała znacznych zmian (w przypadku wystąpienia akumulacji dodatniej) 
w analizowanych latach (tabela 1). Oznaczać to może, że kierownicy gospodarstw 
rolnych ponosili relatywnie podobny wysiłek w zakresie akumulacji dochodów 
i tym samym powiększania własnych zasobów produkcyjnych w relacji do wy-
pracowanych dochodów. Stąd wzrost dochodów z reguły stymulował względ-
nie proporcjonalne zwiększenie akumulacji. Zewnętrzne warunki gospodarowa-
nia związane z koniunkturą w rolnictwie modyfi kowały wysiłek akumulacyjny 
gospodarstw rolnych (o ile miała miejsce dodatnia akumulacja) w sposób mało 
wyraźny. Stąd można wnioskować, że stopa akumulacji związana jest z długo-
okresowym mechanizmem dostosowawczym gospodarstw rolnych, dotychcza-
sowe doświadczenie uczyło bowiem, że warunki w zakresie opłacalności pro-
dukcji podlegają cyklicznym zmianom. Podobne tendencje miały miejsce także 
w poprzednim ustroju gospodarczym7. Z kolei w latach 90. XX wieku sytuacja 
w przypadku stopy akumulacji była mniej korzystna i niestabilna8. Także w przy-
padku efektywności akumulacyjnej inwestycji dostrzeżono relatywnie podobny 
poziom w badanym okresie z wyjątkiem 2004 roku. Oznacza to, że inwestycje 
generowały względnie podobną wartość akumulacji. Wyższa wartość inwestycji 
niż akumulacji wynika z tego, że część inwestycji przeznaczana jest na odtwa-
rzanie (inwestycje odtworzeniowe) istniejącego aparatu wytwórczego i dlatego 
zasoby produkcyjne wzrastają w mniejszym zakresie. Tak więc przekształcenie 
strumieni inwestycyjnych w kapitał własny ma charakter dość stabilny i w nie-
wielkim stopniu poddawane jest wpływom koniunkturalnym.

7  A. Czyżewski, Dochody rolnicze a procesy reprodukcji w gospodarce chłopskiej w okresie 
Polski Ludowej, „Ekonomista” 1986, nr 4–5.

8  A. Woś, Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988–1998, IERiGŻ, War-
szawa 2000.
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Tabela 1

Mierniki akumulacji oraz wskaźnik reprodukcji gospodarstw rolnych 
(w latach 2004–2011) prowadzących rachunkowość rolną FADN 

(dla przeciętnego gospodarstwa)

Wyszczególnienie
2004

N = 11 595

2005

N = 11 248

2006

N = 11 383

2007

N = 11 786

2008

N = 11 971

2009

N = 11 824

2010

N = 10 548

2011

N = 10 520

Akumulacja
(a) 15 369 –3432 15 938 19 517 14 298 –4116 19 962 21 429

Stopa akumulacji 
(b) 0,2648 – 0,2335 0,2481 0,2378 – 0,2233 0,2122

Efektywność akumu-
lacyjna inwestycji 

(c)
0,82 – 0,52 0,57 0,55 – 0,61 0,59

Wskaźnik 
reprodukcji

(d)
1,03 0,88 1,20 1,27 0,78 0,84 0,93 0,97

(a) akumulacja = zmiana wartości (koniec roku – początek roku) kapitałów własnych gospodarstwa (aktywa 
ogółem – zobowiązania ogółem) (w zł);

(b) stopa akumulacji = akumulacja/dochody z rodzinnego gospodarstwa rolnego; 

(c) efektywność akumulacyjna inwestycji = akumulacja/inwestycje brutto;

(d) wskaźnik reprodukcji majątku trwałego = inwestycje (z wyłączeniem zakupu ziemi)/amortyzacja.

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych systemu FADN w Polsce za lata 2004–2011.

Istotną rolę w reprodukcji majątku i akumulacji odgrywają subsydia w ra-
mach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) UE, które stanowią swego rodzaju stabi-
lizator w zakresie utrzymywania dochodów i tym samym procesów reprodukcji. 
W badanym okresie w grupie analizowanych gospodarstw udział salda subsydiów 
i podatków w dochodach kształtował się przeciętnie na poziomie oscylującym 
wokół 50% z tendencją do wzrostu w okresie pogorszenia koniunktury i spadku 
w sytuacji jej poprawy. Dostrzeżono także, że poprawie akumulacji towarzyszył 
wzrost dynamiki wskaźnika reprodukcji środków trwałych9, co wynikało z tego, 
że inwestycje w odnowienie środków trwałych przyczyniały się do zwiększenia 
majątku. 

Przyjrzyjmy się zatem temu, jak kształtuje się reprodukcja w badanych 
gospodarstwach rolnych ze względu na ich wielkość ekonomiczną (tabela 2). 
Występują znaczne różnice w poziomie wskaźnika reprodukcji w wyodrębnio-
nych grupach wielkości ekonomicznej. Oznaczać to może, że wielkość produkcji 
i związana z tym jej skala wyraźnie determinują odtwarzanie majątku.

9  Współczynnik korelacji okazał się istotny statystycznie i wyniósł dla badanych lat 0,4.
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Tabela 2

Wskaźniki reprodukcji* gospodarstw rolnych (w latach 2004–2011) 
prowadzących rachunkowość rolną FADN ze względu na wielkość ekonomiczną (SO) 

(dla przeciętnego gospodarstwa rolnego w danej grupie)

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 0,40 0,24 0,32 0,38 0,27 0,25 0,26 0,28

2 0,57 0,59 0,83 0,78 0,52 0,50 0,44 0,60

3 0,83 0,95 1,27 1,35 0,74 0,80 0,81 0,86

4 1,01 1,10 1,65 1,59 0,97 1,06 1,11 1,14

5 1,06 1,13 1,63 1,94 0,94 1,15 1,30 1,03

6 0,88 0,78 1,24 1,17 0,79 0,89 0,91 0,92
*  Wskaźnik reprodukcji = inwestycje (z wyłączeniem ziemi)/amortyzacja.

Wielkość ekonomiczna wyrażona wartością standardowej produkcji (w tys. euro): 1 – bardzo małe (2–8); 
2 – małe (8–25); 3 – średnio małe (25–50); 4 średnio duże (50–100); 5 – duże (100–500); 6 – bardzo duże 
(>500).

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych systemu FADN w Polsce za lata 2004
–2011.

Gospodarstwa o wielkości standardowej produkcji do 25 tys. euro w całym 
badanym okresie odnotowywały reprodukcję zawężoną. Wskazywać to może 
na dekapitalizację majątku w tych gospodarstwach. Ich funkcjonowanie i dalsze 
trwanie często ma miejsce ze względu na to, że właściciele tych gospodarstw 
uzyskują dochody spoza rolnictwa. Warto tu zaznaczyć, że w związku z ich niską 
aktywnością inwestycyjną często wykorzystywane są tam środki trwałe, które 
są już całkowicie zamortyzowane. W rezultacie dynamika procesów reprodukcji 
w rzeczywistości jest tam jeszcze słabsza. Niska dynamika reprodukcji w tych 
gospodarstwach niekoniecznie musi być jednak zawsze oceniana negatywnie. 
Pytaniem otwartym pozostaje, czy tym procesom towarzyszyć będzie przepływ 
zasobów, zwłaszcza kapitału i ziemi, z tych jednostek do gospodarstw więk-
szych czy o wyraźnej specjalizacji produkcji. Uzależnione jest to nie tylko od 
wewnętrznych mechanizmów strukturotwórczych, ale od sytuacji makroekono-
micznej (popyt na zasoby pracy), tendencji demografi cznych. Problem ten jest 
zróżnicowany w ujęciu regionalnym, a nabycie niewielkich areałów gruntów od 
mniejszych gospodarstw rolnych jest często mało atrakcyjne ze względu na rela-
tywnie wysokie koszty jednostkowe ich uprawy i niekorzystny rozłóg. 

Trudno jest jednoznacznie ocenić kształtowanie się badanego wskaźni-
ka w przypadku gospodarstw rolnych o wielkości standardowej produkcji 



311Wybrane zagadnienia dotyczące akumulacji i reprodukcji majątku...

25–50 tys. euro. W latach 2006–2007 miała tam miejsce reprodukcja rozszerzo-
na, w pozostałych zawężona, aczkolwiek nie odbiegająca znacznie od reproduk-
cji prostej. Rozwój gospodarstw z tej grupy uzależniony jest głównie od warun-
ków opłacalności produkcji, pozyskania środków wspomagających inwestycje, 
możliwości zwiększenia skali produkcji, jak i uruchomienia pozarolniczych 
form aktywności. Z kolei gospodarstwa o wielkości standardowej produkcji 
50–500 tys. euro na ogół odnotowują reprodukcję rozszerzoną10. Jednostki 
te aktywnie wykorzystały możliwości modernizacji swoich potencjałów wy-
twórczych, korzystając między innymi z działań: „Młody rolnik”, „Inwestycje 
w gospodarstwie rolnym” (SPO 2004–2006) czy „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” (PROW 2007–2013). Gospodarstwa z tych grup określić można jako 
wysoce żywotne ekonomicznie i zakres dalszego wsparcia publicznego stymu-
lujący inwestycje mógłby być w tym przypadku ograniczony ze względu na uru-
chomienie autonomicznych mechanizmów modernizacyjnych. Niejednokrotnie 
wysoka aktywność w zakresie reprodukcji może prowadzić w ich przypadku do 
przeinwestowania.

W przypadku gospodarstw największych, to jest powyżej 500 tys. euro 
wartości produkcji standardowej, odnotowano nieco niższy poziom wskaźnika 
reprodukcji (na tle sąsiednich grup gospodarstw). Wynikać to może stąd, że za-
soby czynników produkcji są w tym przypadku niejednokrotnie wynajmowane 
(dzierżawa ziemi11, opłata pracowników najemnych, dzierżawa majątku), co jest 
związane z relatywnie wysokimi kosztami. W przypadku gospodarstw dzierża-
wionych od Agencji Nieruchomości Rolnych nie istnieje możliwość tworzenia 
funduszu amortyzacji środków trwałych będących w dzierżawie12, co zniechęca 
do inwestowania i stąd wskaźnik reprodukcji jest niższy niż w dwóch sąsied-
nich grupach wielkości ekonomicznej. Z drugiej strony – trzeba zauważyć, że 
w przypadku dużych gospodarstw rolnych sama ocena wskaźnika reprodukcji 
oscylującego wokół reprodukcji prostej nie powinna być negatywna ze wzglę-

10  Podobne wyniki badań w zakresie zależności pomiędzy reprodukcją a skalą produkcji doty-
czyły sytuacji gospodarstw rolnych w Polsce w latach 80. XX wieku. Por. S. Grabowski, Procesy 
reprodukcji...

11  W tej grupie gospodarstw udział dzierżaw w areale użytkowanych gruntów rolnych był szcze-
gólnie wysoki i wynosił na przykład dla 2011 roku 70%. We wszystkich pozostałych grupach udział 
ten na ogół nie przekraczał 40%. 

12  P. Nowak, Reprodukcja majątku trwałego zasobu własności rolnej skarbu państwa (na przy-
kładzie oddziału terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995–2008), „Journal of Agribusiness 
and Rural Development” 2008, no. 2. 
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du na znaczną wartość absolutną inwestycji. Gospodarstwa te osiągają wysokie 
(nadparytetowe) dochody, otrzymują relatywnie wysoki zakres wsparcia poprzez 
subsydia.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule rozważania umożliwiają sformułowanie następujących 
konkluzji:
1. W analizowanym okresie (2004–2011) odnotowano znaczny zakres zróżnico-

wania sytuacji badanych gospodarstw rolnych w przypadku akumulacji w po-
szczególnych latach. W latach 2005 i 2009 miała miejsce ujemna akumulacja, 
w pozostałych latach – dodatnia, przy czym w latach 2007 oraz 2010–2011 
jej poziom był najwyższy. Wskazuje to na znaczenie warunków kształtujących 
opłacalność produkcji rolnej, a zwłaszcza relacji cenowych, dla rozwoju gospo-
darstw rolnych. 

2. Zestawiając akumulację z dochodami, w badanej grupie dostrzeżono relatywnie 
niewielkie zmiany poziomu tych relacji, co może wskazywać na to, że stopa 
akumulacji związana jest z długookresowym mechanizmem dostosowawczym 
gospodarstw rolnych, polegającym na zachowaniu względnie podobnego po-
ziomu inwestycji w relacji do wypracowanych efektów ekonomicznych (do-
chody). Z drugiej jednak strony akumulacja dochodów (poprzez udział akumu-
lacji w dochodach) kształtowała się na względnie średnim poziomie (z reguły 
20–25%). W kontekście znacznych potrzeb modernizacyjnych, relatywnie nie-
wysokich dochodów oraz faktu, że wyniki tych badań dotyczą grupy gospo-
darstw silniejszych ekonomicznie, akumulacja w rolnictwie w Polsce wciąż 
jest niewystarczająca, aczkolwiek zjawisko to jest zróżnicowane pod względem 
profi lu produkcji, wielkości gospodarstw rolnych, jak i regionu. 

3. Aktywność badanych gospodarstw rolnych w zakresie reprodukcji uzależniona 
jest od wielkości ekonomicznej. Mniejsze gospodarstwa (o wielkości ekono-
micznej poniżej 25 tys. euro wartości standardowej produkcji) z reguły odno-
towują reprodukcję zawężoną. Najkorzystniejsza z kolei sytuacja była w go-
spodarstwach o wielkości 50–500 tys. euro wartości produkcji standardowej, 
co wskazuje na ich znaczne możliwości rozwojowe. 

4. Gospodarstwa mniejsze trwale odnotowują reprodukcję zawężoną i tym sa-
mym dekapitalizację majątku. Wydaje się wskazane włączenie tych gospo-
darstw w programy aktywizacji wsi czy lepsze wykorzystanie ziemi rolniczej 
(dzierżawa, scalenia). 
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Trudno jednak oczekiwać, aby z tych gospodarstw nastąpił szybki „przepływ”, 
zwłaszcza czynnika ziemi i kapitału, do jednostek większych, związane jest 
to bowiem z kosztami transakcyjnymi czy zróżnicowaniem regionalnym rol-
nictwa. 

W interesie rolnictwa w Polsce jest, aby jak największa grupa gospodarstwa rol-
nych osiągała reprodukcję przynajmniej prostą oraz dodatnią akumulację. Może 
to być stymulowane dzięki wsparciu instrumentami WPR (2014–2010) gospo-
darstw o średniej13 sile ekonomicznej. 
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SUMMARY

The main objective of this paper is to identify the processes of accumulation and repro-
duction of fi xed assets on farms in Poland. In the analyzed period (2004–2011) there was 
considerable scope for diversifi cation of the agricultural situation in the case of accumu-
lation in different years. The activity of the surveyed farms in terms of reproduction de-
pends on their economic size of the economy. The most favorable situation, was in farms 
with size of 50–500 thousand EURO value of standard production, which indicates their 
signifi cant opportunities growth.


