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Synopsis. Na podstawie danych z 1338 gospodarstw rolnych zlokalizowanych, na obszarze województw: mazo-
wieckiego, ³ódzkiego, podlaskiego i lubelskiego, które w latach 2004-2006 prowadzi³y zapisy w ksi¹¿kach rachun-
kowych w ramach Sieci Danych Rachunkowo�ci Gospodarstw Rolniczych � FADN, ustalono poziom czynników
produkcyjnych gospodarstw, stopieñ ich wykorzystania oraz sytuacjê ekonomiczn¹. Ustalono, ¿e g³ównym
czynnikiem produkcyjnym jest kapita³, a nastêpnie wielko�æ uprawianych gruntów. Uzyskane wyniki gospodaro-
wania oraz dop³aty nie zapewnia³y dochodu parytetowego bardzo ma³ym i ma³ym gospodarstwom. Rolnicy z tych
gospodarstw celem poprawy swojego dochodu s¹ zmuszeni powiêkszaæ area³ gospodarstwa lub szukaæ dodatko-
wych �róde³ dochodu w dzia³alno�ci pozarolniczej.

Wstêp
Objêcie polskiego rolnictwa mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) istotnie zmieni³o

czynniki kszta³tuj¹ce dochody rolników [Józwiak 2007]. Obok tradycyjnych (konwencjonalnych)
czynników, takich jak: fizyczne rozmiary produkcji, ponoszone nak³ady, relacje cen rolnych oraz
obci¹¿enia produkcji rolnej, pojawi³y siê bezpo�rednie p³atno�ci zwi¹zane i niezwi¹zane z pro-
dukcj¹ rolnicz¹ oraz p³atno�ci z tytu³u uczestnictwa w programach rolno�rodowiskowych, restruk-
turyzacyjnych i modernizacyjnych [Poczta i in. 2007]. Dotyczy to szczególnie regionów, które
dysponuj¹ gorszymi warunkami klimatyczno-glebowymi oraz ekonomiczno-organizacyjnymi. W
Polsce do takich regionów zalicza siê centraln¹ i wschodni¹ czê�æ Polski, co w uk³adzie badañ
FADN odpowiada regionowi Mazowsza i Podlasia. W tym regionie szczególnego znaczenia nabie-
ra wysoko�æ wsparcia, jakie mog¹ otrzymaæ gospodarstwa w ramach WPR.

Niniejsze opracowanie jest efektem kilkuletnich badañ, prowadzonych w ramach przygotowy-
wania rozprawy doktorskiej [Syp 2009].

Cel, zakres i metoda badañ
Celem badañ by³a ocena wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach rolnych w

centralnej i wschodniej Polsce, okre�lenie ich wp³ywu oraz dop³at bud¿etowych na dochód
gospodarstw [Poczta 2008].

Badaniami objêto 1338 gospodarstw indywidualnych [Goraj i in. 2005], które w latach 2004-
2006 prowadzi³y zapisy w ksi¹¿kach rachunkowych w ramach Sieci Danych Rachunkowo�ci Go-
spodarstw Rolniczych � FADN. Czasowy zakres badañ obejmowa³ okres od momentu wej�cia
Polski do Unii Europejskiej.

W celu wyeliminowania wp³ywu zmienno�ci niektórych wska�ników (np. plonów i dochodów)
w poszczególnych latach, analizê oparto na �rednich wa¿onych z 3 lat.
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W procesie badawczym dokonano analizy sytuacji ekonomicznej badanych gospodarstw [Go-
raj 2007]. Ze wzglêdu na charakter pracy, a tak¿e posiadany materia³ �ród³owy uwzglêdniony w
rozprawie doktorskiej [Syp 2009] ograniczono siê do wykazania ró¿nic w posiadanych zasobach
oraz w efektywno�ci ich wykorzystania.

W opracowaniu uwzglêdniono u�rednione wyniki statystyczne z gospodarstw indywidual-
nych z lat 2004-2006 reprezentatywne w nastêpuj¹cych typach gospodarstw:
� specjalizuj¹ce siê w uprawach polowych, okre�lane jako gospodarstwa ro�linne,
� specjalizuj¹ce siê w chowie zwierz¹t ¿ywionych w systemie wypasowym, okre�lane jako go-

spodarstwa mleczne,
� specjalizuj¹ce siê w chowie zwierz¹t ¿ywionych paszami tre�ciwymi okre�lone jako gospodar-

stwa trzodowe,
� ró¿ne uprawy i zwierzêta ³¹cznie okre�lone jako gospodarstwa mieszane.

W analizie wykorzystano dane z gospodarstw o ró¿nych typach rolniczych: 121 gospodarstw
w typie ro�linnym, 477 w typie mlecznym, 337 w typie trzodowym i 403 w typie mieszanym. Badane
gospodarstwa by³y wielko�ci ekonomicznej od 2 ESU do 40 ESU i mo¿na je uznaæ jako towarowe,
maj¹ce zasadniczy udzia³ w tworzeniu warto�ci dodanej w rolnictwie.

Poza podzia³em gospodarstw wed³ug typu produkcji dokonano te¿ podzia³u gospodarstw na
podstawie wielko�ci ekonomicznej. Przedmiotem analizy by³o 145 gospodarstw bardzo ma³ych (2-
4 ESU), 334 ma³ych (4-8 ESU), 504 �rednio ma³ych (8-16 ESU) i 355 �rednio du¿ych (16-40 ESU). W
Unii Europejskiej najczê�ciej przedmiotem analizy s¹ gospodarstwa �rednio ma³e. W regionie Ma-
zowsza i Podlasia w strukturze gospodarstw znajduje siê wiêcej podmiotów o mniejszej wielko�ci
ekonomicznej, dlatego  obszaru analizy nie ograniczono do gospodarstw o wiêkszym potencjale
ekonomicznym. W analizie nie uwzglêdniono gospodarstw o wielko�ci ekonomicznej powy¿ej 40
ESU, poniewa¿ w badanym regionie jest ich niewiele.

Na podstawie danych �ród³owych okre�lono potencja³ produkcyjny gospodarstw (tj. ziemi,
pracy i kapita³u), efektywno�æ jego wykorzystania, ocenê wp³ywu dop³at bezpo�rednich do dzia³al-
no�ci na dochody rolnicze oraz poziom dochodu, z uwzglêdnieniem wszystkich czynników. W anali-
zie wykorzystano metody statystyczne, z uwzglêdnieniem m. in.  analizy korelacji i regresji prostej.

Wyniki badañ
Sytuacja rolnictwa w Polsce w latach 2004-2006

Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej spowodowa³o wzrost tempa rozwoju polskiej gospo-
darki, w tym rolnictwa. W latach 2004-2006 odnotowano wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB),
który wp³yn¹³ na wzrost popytu krajowego. W analizowanym okresie nast¹pi³o wyrównanie cen
polskich produktów ze �rednimi cenami, jakie wystêpuj¹ w Unii Europejskiej. Osi¹gniêcie �rednich
cen na poziomie, jakie p³acone s¹ w Unii wynika³o z objêcia Polski WPR.

Drugim czynnikiem okre�laj¹cym sytuacjê rolnictwa, by³o kszta³towanie siê relacji cen produk-
tów rolnych do cen �rodków produkcji.

Poza wzrostem cen, na poprawê sytuacji dochodowej w rolnictwie mia³y te¿ wp³yw dop³aty bud¿e-
towe, które wyp³acano rolnikom od 2004 r., w zwi¹zku z objêciem ich WPR [Józwiak 2007]. Dynamika
wzrostu dochodów rolniczych w latach 2004-2006 by³a wiêksza ni¿ w pozosta³ych dzia³ach gospodarski
narodowej. By³o to odwrócenie sytuacji, jaka mia³a miejsce w latach 1991-2002, gdy spadek realnego
dochodu do dyspozycji brutto w gospodarstwach rolniczych wyniós³ 30%, przy równoczesnym wzro-
�cie o 49% dochodów pozosta³ych grup spo³eczno-zawodowych [Zegar 2003].

Charakterystyka gospodarstw rolnych badanego obszaru
Badany obszar obejmuje ponad 99 tys. km2, na którym zamieszkuje oko³o 11,1 mln ludno�ci.

Powierzchnia regionu stanowi 31,6% powierzchni kraju, a udzia³ ludno�ci regionu w ogólnej liczbie
wynosi 29%. Charakteryzuje siê wieloma wspólnymi cechami, wyró¿niaj¹cymi go od pozosta³ych,
m.in. ma gorsze, ni¿ przeciêtne w kraju wska�niki �wiadcz¹ce o stanie agrotechnicznym gleb. Wska�-
nik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP) dla Polski wynosi 66,6 pkt., a dla
badanego obszaru 62,7 pkt. Charakteryzuje siê tak¿e niskim zu¿yciem nawozów mineralnych w kg
NPK na 1 ha UR. Niska jako�æ przestrzeni produkcyjnej ogranicza dobór oraz plony ro�lin upraw-
nych. Ma równie¿ wp³yw na udzia³ zbó¿ w strukturze zasiewów i wielko�æ produkcji ro�linnej.
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Relacja rzeczywistej produkcji ro�linnej, wyra¿onej w jednostkach zbo¿owych do realnie mo¿liwej
do uzyskania w regionie, wynosi 68,9%, podczas gdy �rednia dla kraju kszta³tuje siê na poziomie
71,9%. Gospodarstwa analizowanego obszaru charakteryzuj¹ siê du¿¹ obsad¹ krów, a tak¿e wy-
sok¹ produkcj¹ i skupem mleka. Cech¹ charakterystyczn¹ gospodarstw tego regionu jest ma³a
powierzchnia u¿ytków rolnych gospodarstw (�rednia ok. 8 ha) oraz najwiêkszy udzia³ gospo-
darstw indywidualnych w strukturze w³adania ziemi¹. Zatrudnienie w rolnictwie jest wiêksze ni¿
�rednia krajowa. Wystêpuj¹ce du¿e rozdrobnienie gospodarstw rolniczych powoduje, ¿e produk-
cja ukierunkowana jest g³ównie na samozaopatrzenie rodzin rolniczych. Wszystkie te czynniki
decyduj¹ o niskiej towarowo�ci produkcji oraz niekorzystnej sytuacji rodzin rolniczych.

Zasoby czynników produkcji
Ziemia jako podstawowy czynnik produkcji rolnej okre�la istotnie sposób gospodarowania i typ

rolnictwa, a przez to równie¿ jego efektywno�æ i konkurencyjno�æ [Bilski, Go³a� 2006]. W analizowa-
nym okresie najwiêksz¹ powierzchni¹ u¿ytków rolnych charakteryzowa³y siê gospodarstwa w typie
ro�linnym �rednia powierzchnia wynosi³a 25,5 ha u¿ytków rolnych. W pozosta³ych typach gospo-
darstw powierzchnia u¿ytków rolnych by³a zbli¿ony, i stanowi³a odpowiednio: 13,2 ha � mieszane,
14,8 ha � trzodowe i 15,1 ha � mleczne. Zró¿nicowanie powierzchni u¿ytków rolnych pomiêdzy
poszczególnymi typami rolniczymi wynika ze specyfiki produkcji poszczególnych gospodarstw rol-
nych, szczególnie w gospodarstwach ro�linnych, w których ziemia jest dominuj¹cym czynnikiem
produkcji, maj¹cym wp³yw na specjalizacjê [Woch 1990].

W gospodarstwach grupowanych wed³ug wielko�ci ekonomicznej powierzchnia u¿ytków rolnych
wzrasta³a z 9,8 ha � w gospodarstwach bardzo ma³ych do 33,1 ha � w �rednio du¿ych.

Kolejnym czynnikiem, którego nak³ady s¹ bardzo wa¿ne w procesie produkcji gospodarstwa rolnicze-
go, jest praca. Wszystkie analizowane gospodarstwa w niewielkim stopniu korzysta³y z pracy najemnej.
Najwiêkszymi nak³adami pracy, w przeliczeniu na 100 ha UR, charakteryzowa³y siê gospodarstwa mieszane
i mleczne, natomiast najmniejszymi ro�linne. Nak³ady w gospodarstwach bardzo ma³ych i ma³ych w prze-
liczeniu na 100 ha UR by³y dwukrotnie wiêksze ni¿ w gospodarstwach �rednio du¿ych. Wynika z tego, ¿e
wraz ze wzrostem wielko�ci ekonomicznej gospodarstwa, maleje zapotrzebowanie na pracê ludzk¹, ponie-
wa¿ nastêpuje specjalizacja produkcji i wiêkszo�æ prac jest zmechanizowana.

Oprócz ziemi i pracy, podstawowym
czynnikiem produkcji w gospodarstwie rol-
nym jest kapita³. Wska�nikiem charaktery-
zuj¹cym wyposa¿enie gospodarstwa w �rod-
ki trwa³e i obrotowe, jest warto�æ aktywów
przypadaj¹ca na 1 ha u¿ytków rolnych. By³a
ona zró¿nicowana w zale¿no�ci od typu go-
spodarstwa. Najwiêksz¹ warto�ci¹ akty-
wów trwa³ych na 1 ha UR charakteryzowa-
³y siê gospodarstwa mleczne i trzodowe.
Kierunek produkcji mia³ te¿ wp³yw na udzia³
poszczególnych sk³adników w strukturze
aktywów. Aktywa obrotowe, w odniesie-
niu do 1 ha UR, najwiêksze by³y dla gospo-
darstw trzodowych. Wysoki poziom akty-
wów w tych gospodarstwach �wiadczy o
du¿ej intensywno�ci produkcji i wysokiej
jej wydajno�ci. Najmniejsze warto�ci akty-
wów ogó³em, aktywów trwa³ych i obroto-
wych na 1 ha UR odnotowano dla gospo-
darstw ro�linnych. Gospodarstwa mleczne
i trzodowe dysponowa³y prawie tak¹ sam¹
warto�ci¹ aktywów na gospodarstwo jak
ro�linne, jednak mia³y mniejsz¹ powierzch-
niê u¿ytków rolnych i dlatego ich wska�niki
by³y du¿o wy¿sze.

Rysunek 1. Wielko�æ aktywów wed³ug typu rolniczego
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Rysunek 2. Wielko�æ aktywów wed³ug wielko�ci
ekonomicznej
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Warto�æ aktywów ogó³em w przeliczeniu na 1 ha UR w gospodarstwach rolnych, grupowanych
wed³ug wielko�ci ekonomicznej, wzrasta³a wraz z wielko�ci¹ gospodarstwa, ale by³a mniej zró¿nicowana
ni¿ w sklasyfikowanych wed³ug typu rolniczego (rys. 1 i 2).

Dokonuj¹c krótkiego podsumowania odno�nie posiadanych zasobów mo¿na stwierdziæ, ¿e poszcze-
gólne typy gospodarstw ró¿ni³y siê pod wzglêdem posiadanych zasobów. W rezultacie charakteryzowa³y
siê ró¿nymi relacjami zasobów ziemi, pracy i kapita³u. Najwiêksze zró¿nicowanie zasobów, mierzonych w
warto�ciach bezwzglêdnych ujawni³o siê w zasobach ziemi, a w przeliczeniu na jednostkê zasobu ziemi � w
zasobach pracy i kapita³u. Ró¿ne relacje zasobów spowodowa³y, ¿e grupa gospodarstw ro�linnych mia³a
najlepsze uzbrojenie techniczne pracy. Gospodarstwa specjalizuj¹ce siê w produkcji zwierzêcej, tj. typ
krowy mleczne i trzoda chlewna mia³y na podobnym poziomie: zasoby ziemi, pracy i kapita³u.

Warto�æ produkcji badanych gospodarstw
Warto�æ produkcji okre�laj¹ca produktywno�æ ziemi, pracy i kapita³u przeciêtnego badanego

gospodarstwa ustalono na poziomie 59 636 PLN z gospodarstwa, 38 248 PLN w przeliczeniu na osobê
pe³nozatrudnion¹ i 3979 PLN w przeliczeniu na hektar i by³a ona zró¿nicowana w zale¿no�ci od typu
gospodarstwa i struktury produkcji. Najwiêksz¹ warto�ci¹ produkcji ogó³em charakteryzowa³y siê go-
spodarstwa trzodowe. W gospodarstwach tych by³a ona wiêksza o 30%, ni¿ w gospodarstwach mlecz-
nych, mimo ¿e zasoby ziemi, pracy i kapita³u by³y na zbli¿onym poziomie. Oba typy gospodarstw
charakteryzowa³ jednakowy udzia³ produkcji zwierzêcej w strukturze warto�ci produkcji ogó³em. War-
to�æ produkcji gospodarstw mieszanych i ro�linnych by³a znacznie ni¿sza ni¿ zwierzêcych. Wynika³o to
z tego, ¿e g³ównym sk³adnikiem warto�ci produkcji by³a produkcja ro�linna.

Koszty produkcji
Koszt produkcji w badanych gospodarstwach ustalono na poziomie 46 719 PLN z gospodar-

stwa, w tym najwiêksze w gospodarstwach trzodowych (69 058 PLN), a najmniejsze w gospodar-
stwach mieszanych (40 544 PLN). W przeliczeniu na hektar u¿ytków rolnych warto�ci te przedsta-
wiaj¹ siê nastêpuj¹co: �rednio 3117 PLN, w tym w trzodowych  � 4666 PLN, w mieszanych � 3071
PLN, a najmniejsze w ro�linnych � tylko 1847 PLN.

Wyniki ekonomiczne badanych gospodarstw
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego jest najwa¿niejsz¹ nadwy¿k¹ ekonomiczn¹, który

obejmuje op³atê za zarz¹dzanie dla kierownika gospodarstwa, wynagrodzenie za wykonywan¹
pracê cz³onków jego rodziny oraz op³atê za zaanga¿owany kapita³ w³asny.

Badane gospodarstwa w analizowanym regionie osi¹gnê³y dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego na poziomie 19 461 z³. �redni dochód na osobê pe³nozatrudnion¹ w³asn¹ kszta³towa³ siê na
poziomie 12 786 z³, natomiast najwy¿szy odnotowano w gospodarstwach mlecznych � 16 597 z³, a
najni¿szy w charakteryzuj¹cych siê produkcj¹ mieszan¹ � tylko 9590 z³. Najlepsze wska�niki dochodo-
wo�ci w analizowanym okresie uzyska³y gospodarstwa ukierunkowane na produkcjê mleka. Uzyska³y
one najwy¿szy dochód w przeliczeniu na 1 z³ warto�ci kapita³u w³asnego (0,11 z³). Wypracowa³y tak¿e
najwy¿szy dochód na 1 ha UR (2358
z³) i uzyska³y najwy¿szy dochód na 1
godzinê pracy pe³nozatrudnionego
cz³onka rodziny, wynosz¹cy 7,54 z³.
Gospodarstwa ro�linne osi¹gnê³y o
34% ni¿szy dochód na osobê pe³no-
zatrudnion¹ w³asn¹, ni¿ gospodar-
stwa mleczne, mimo ¿e dysponowa-
³y znacznie wiêksz¹ powierzchni¹
u¿ytków rolnych.

Mimo tego, ¿e osi¹gniêty dochód
z rodzinnego gospodarstwa rolnego
na pe³nozatrudnionego cz³onka ro-
dziny sk³ada siê z wynagrodzenia za
wykonywan¹ pracê oraz op³aty za
zaanga¿owane w³asne czynniki wy-

Rysunek 3. Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w
przeliczeniu na osobê pe³nozatrudnion¹ w³asn¹ oraz do-
chód parytetowy w z³ (19 032 z³) wed³ug typu rolniczego
�ród³o: opracowanie w³asne.
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twórcze, mo¿e on s³u¿yæ do po-
równañ z dochodem parytetowym
(rys. 3 i 4). Wed³ug GUS przeciêt-
ny dochód netto w gospodarce
narodowej w latach 2004-2006 wy-
nosi³ 19 032 z³. Najbli¿ej osi¹gniê-
cia dochodu parytetowego w tym
okresie by³y gospodarstwa mlecz-
ne. Bardzo niska relacja dochodu
rolniczego do dochodu paryteto-
wego by³a w gospodarstwach mie-
szanych i ro�linnych. Na tak nisk¹
dochodowo�æ tych gospodarstw
mia³y wp³yw m.in. niskie ceny zbó¿
w analizowanym okresie.

Przedstawione dane s¹ �redni-
mi dla okre�lonych typów gospo-

darstw i nie w pe³ni odzwierciedlaj¹ sytuacjê gospodarstw w zale¿no�ci od wielko�ci ekonomicznej
gospodarstwa. Dlatego te¿, nastêpnym etapem analizy by³a ocena dochodowo�ci gospodarstw, w
zale¿no�ci od wielko�ci ekonomicznej gospodarstwa. W gospodarstwach pogrupowanych we-
d³ug wielko�ci ekonomicznej na badanym obszarze, najwy¿sze wska�niki dochodowo�ci ziemi,
pracy i kapita³u osi¹gnê³y gospodarstwa �rednio du¿e. Wynika to z ekonomii skali, która wyja�nia
zale¿no�æ wzrostu dochodów od wzrostu nak³adów. Dochód na pe³nozatrudnionego cz³onka ro-
dziny w tych gospodarstwach wyniós³ 36 914 z³, przy dochodzie na 1 godzinê pracy � 16,78 z³.
Bardzo niskie wska�niki dochodowe odnotowano dla gospodarstw bardzo ma³ych, gdzie dochód
na 1 godzinê pracy by³ na poziomie 2,56 z³, a na osobê pe³nozatrudnion¹ w³asn¹ wynosi³ zaledwie
5625 z³. Niskie wska�niki dochodowo�ci wykaza³y te¿ gospodarstwa ma³e.

Z przedstawionych danych wynika, ¿e gospodarstwa bardzo ma³e i ma³e powinny podj¹æ
próbê modernizacji z uwzglêdnieniem powiêkszenia gruntów uprawnych lub szukaæ dodatkowego
�ród³a utrzymania w pracy poza rolnictwem.

Dop³aty do dzia³alno�ci
rolniczej

Od 2004 r. dop³aty bud¿eto-
we stanowi¹ wa¿ny czynnik
kszta³tuj¹cy dochody polskich
gospodarstw rolnych. Wysoko�æ
wsparcia bud¿etowego zale¿y od
powierzchni u¿ytków rolnych i
struktury produkcji oraz po³o¿e-
nia gospodarstwa w strefie
ONW. Wystêpuje du¿a rozbie¿-
no�æ kwot dop³at i ich relacji do

warto�ci produkcji oraz dochodów rolni-
czych. Najwiêksze dop³aty do dzia³alno�ci
operacyjnej na gospodarstwo, w analizo-
wanym okresie na  badanym obszarze
otrzyma³y gospodarstwa ro�linne, a naj-
mniejsze � mieszane (tab. 1).

Kwoty dop³at s¹ silnie zwi¹zane z wiel-
ko�ci¹ gospodarstwa wyra¿on¹ w ESU.
Dane w tabeli 2 dowodz¹, ¿e udzia³ dop³at
do dzia³alno�ci operacyjnej w warto�ci
produkcji i dochodzie gospodarstwa rol-
niczego maleje wraz z wielko�ci¹ gospodar-
stwa.
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Rysunek 4. Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w
przeliczeniu na osobê pe³nozatrudnion¹ w³asn¹ oraz dochód
parytetowy w z³ (19 032 z³) wed³ug wielko�ci ekonomicznej
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Wp³yw g³ównych czynników produkcyjnych na poziom dochodu z rodzinnego gospodarstwa
rolnego

Oceny wp³ywu g³ównych czynników produkcji na poziom dochodu z rodzinnego gospodar-
stwa rolnego, zwanego dochodem rolniczym dokonano na podstawie analiz statystycznych. Obli-
czone wspó³czynniki korelacji i regresje pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e istniej¹ istotne zale¿no�ci. Wszystkie
g³ówne czynniki produkcji, tj. kapita³, zasoby ziemi i praca mia³y istotny wp³yw na poziom dochodu
rolniczego. Czynnik kapita³u determinowa³ poziom uzyskiwanych dochodów z gospodarstwa w
36%, wielko�æ uprawianych gruntów w ok. 20%, a czynnik ludzki w ok. 10%.

Stopieñ wzajemnego skorelowania pomiêdzy wszystkimi czynnikami produkcji by³ ró¿ny w
zale¿no�ci od kierunku produkcji. W gospodarstwach ro�linnych g³ówny wp³yw na poziom do-
chodu mia³y zasoby ziemi i kapita³. W gospodarstwach mlecznych, trzodowych i mieszanych
kapita³ by³ decyduj¹cym czynnikiem wp³ywaj¹cym na dochód gospodarstwa, a kolejnym � zasoby
ziemi. W gospodarstwach klasyfikowanych wed³ug wielko�ci ekonomicznej g³ównym czynnikiem
wp³ywaj¹cym na dochód w gospodarstwach wiêkszych ,by³ kapita³, a w mniejszych zasoby ziemi.

Wnioski
1. Poziom dochodu rolniczego badanych gospodarstw by³ zró¿nicowany w zale¿no�ci od typu

rolniczego gospodarstwa. Najwy¿sze wska�niki dochodowo�ci ziemi, pracy i kapita³u osi¹gnê-
³y gospodarstwa, specjalizuj¹ce siê w produkcji mleka, a najni¿sze gospodarstwa ro�linne.

2. Wszystkie g³ówne czynniki produkcji, tj. kapita³, zasoby ziemi i praca mia³y istotny wp³yw na
poziom dochodu rolniczego. Czynnik kapita³u determinowa³ poziom uzyskiwanych dochodów
z gospodarstwa w 36%, wielko�æ uprawianych gruntów w ok. 20%, a czynnik ludzki w ok. 10%.

3. Dochody gospodarstw rolnych zale¿a³y nie tylko od posiadanych zasobów oraz stopnia ich
wykorzystania, ale w znacznym stopniu uwarunkowane by³y równie¿ relacjami cen i wielko�ci¹
dop³at bud¿etowych. Najwiêkszym udzia³em dop³at w dochodzie rolniczym charakteryzowa³y siê
gospodarstwa ro�linne � 99%, a znacznie mniejszym gospodarstwa nastawione na produkcjê
zwierzêc¹: mleczne � 29%, trzodowe � 31% i mieszane � 50%. Udzia³ dop³at w dochodzie zale¿a³ te¿
od wielko�ci ekonomicznej gospodarstwa. Dop³aty bud¿etowe w ramach mechanizmów Wspól-
nej Polityki Rolnej wywieraj¹ istotny wp³yw na wielko�æ dochodu z gospodarstwa rolnego.

4. Uzyskane wyniki gospodarowania oraz dop³aty nie zapewni³y dochodu parytetowego bardzo
ma³ym i ma³ym gospodarstwom. Celem poprawy swojego dochodu rolnicy z tych gospodarstw
bêd¹ zmuszeni powiêkszaæ area³ gospodarstwa lub szukaæ dodatkowych �róde³ dochodu w
dzia³alno�ci pozarolniczej.
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Summary
The paper presents the influence of main factors of production on farm family income in Region Mazowsze

and Podlasie. The key sources of information were data coming from Polish FADN. The level of farm family
income in researched agricultural holdings was varied depending on the type of farming. The highest ratios of
profit of area, labour and capital were reached by the agricultural holdings specialized in milk production, but
the lowest ones by plant farms. The farm family income depended not only upon possessed assets and the level of
their usage, but they were largely determined by the size of the direct payments. The direct payments within the
framework of the mechanism of CAP have a significant influence on the size of farm family income. However, the
outcome of farming and direct payments did not guarantee the parity income. In order to improve the income,
farmers have to enlarge the farm area and look for additional sources of income.
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