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abstrakt. Inwestycje, a zwłaszcza inwestycje netto, są jednym z mierników rozwoju gospodarstw. Dlatego 
badano ich zróżnicowanie w gospodarstwach rolniczych o różnej wielkości ekonomicznej, położonych w 
czterech regionach w Polsce: Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie, Małopolska i 
Pogórze. W analizie posłużono się danymi Polskiego FADN z 2010 r. Inwestycje realizowane w gospodarstwach 
ekonomicznie małych i bardzo małych tych regionów nie równoważyły zużycia środków trwałych. Średnio 
małe i duże gospodarstwa Pomorza i Mazur oraz średnio małe Wielkopolski i Śląska prowadziły inwestycje 
odtworzeniowe. Reprodukcją rozszerzoną majątku trwałego charakteryzowały się gospodarstwa o wielkości 
ekonomicznej: powyżej 25 tys. euro – Mazowsza i Podlasia oraz Małopolski i Pogórza, powyżej 50 tys. 
euro – Pomorza i Mazur (z wyjątkiem gospodarstw dużych – reprodukcja prosta) oraz Wielkopolski i Śląska. 

wstęp
Gospodarka żywnościowa składa się z ogniw i działań biorących udział w wytwarzaniu pro-

duktów żywnościowych. Podstawowym ogniwem wytwarzającym surowce i gotowe produkty jest 
gospodarstwo rolnicze [Woś 1996, Klepacki 2007]. Proces produkcji w rolnictwie opiera się na 
trzech czynnikach: ziemi (stanowiącej przestrzenne i przyrodnicze środowisko produkcji rolniczej), 
pracy (siła robocza w rolnictwie) i kapitale (obejmującym trwałe i obrotowe środki produkcji – praca 
uprzedmiotowiona). Zgodnie ze współczesną teorią ekonomiki rolnictwa jest jeszcze czwarty czyn-
nik, czynnik intelektualny. Obejmuje on organizację, technologie, zarządzanie [Woś, Tomczak 1983]. 
Efektywność procesu produkcyjnego zależy od areału uprawianej ziemi i jej jakości, umiejętności 
rolników oraz wyposażenia technicznego gospodarstw. Wyposażenie techniczne gospodarstwa w 
środki trwałe decyduje o technicznym uzbrojeniu pracy. Środki trwałe w czasie użytkowania ule-
gają zużyciu. Rachunkowym wyrazem tego zużycia jest amortyzacja [Rychlik, Kosieradzki 1978, 
Woś, Tomczak 1983]. Powinna ona zapewniać zarówno wartościowe, jak i rzeczowe odtworzenie 
środków trwałych (reprodukcję prostą – realizowaną przez inwestycje odtworzeniowe). Reprodukcja 
rozszerzona – dokonywana przez inwestycje netto (nazywane przyrostowymi) – oznacza zwiększenie 
liczby, wartości, i zdolności wytwórczych środków trwałych w porównaniu ze stanem wyjściowym. 
Wszystkie oddane do użytku nowe środki trwałe to inwestycje brutto (obejmują inwestycje odtwo-
rzeniowe i inwestycje netto). Reprodukcja zwężona (dekapitalizacja środków trwałych) występuje 
wtedy, gdy majątek trwały ulega zmniejszeniu (inwestycje nie pokrywają zużycia majątku) [Rychlik, 
Kosieradzki 1978, Kowalski, Oczki 1996]. 

Możliwości inwestycyjne gospodarstw są ściśle uzależnione od wypracowanego dochodu. 
We francuskim rolnictwie jednym z najważniejszych kryteriów oceny możliwości gospodarstwa 
do podejmowania inwestycji produkcyjnych oraz określania ich rozmiarów jest wypracowanie 
nadwyżki na samofinansowanie rozwoju. Aby ją określić, należy ustalić dochód brutto z gospo-
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darstwa rolnego, który jest sumą dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego i amortyzacji. 
Dochód brutto powinien sfinansować koszty pracy własnej oraz spłatę rat kredytu, a pozostała 
nadwyżka może być wkładem własnym gospodarstwa w procesie inwestowania [Goraj, Mańko 
2009]. Podejmowane inwestycje są jednym z mierników rozwoju gospodarstw. Ważną informacją 
pozwalającą na ocenę możliwości rozwojowych gospodarstw jest wskaźnik odnowienia środków 
trwałych, określany procentowym stosunkiem wydatków inwestycyjnych brutto do wartości 
majątku trwałego. Możliwości rozwojowe gospodarstw można przedstawić także wskaźnikiem 
przyrostu środków trwałych, mierzonym stosunkiem wartości inwestycji netto do wartości środków 
trwałych – stopą reprodukcji środków trwałych [Józwiak 2002, 2008, Goraj, Mańko 2009]. Inwe-
stycje bywają często definiowane jako rezygnacja z bieżących, pewnych korzyści (konsumpcji) 
na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości (przyszłego zysku z inwestycji) [Pepliński 2009]. 
Dzięki nim osiąga się wzrost produkcji i usług. Przez zwiększenie zatrudnienia wpływają także 
na poprawę sytuacji ekonomicznej ludności obszarów wiejskich [Klepacki 2007]. 

Celem pracy była ocena regionalnego zróżnicowania inwestycji w 2010 r. w gospodarstwach 
rolniczych o różnej wielkości ekonomicznej, prowadzących rachunkowość FADN, położonych 
w czterech regionach w Polsce: Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie, 
Małopolska i Pogórze. 

Materiał i metodyka badań
W analizie posłużono się danymi polskiego FADN z 2010 r. Badaniami objęto jeden rok ze 

względu na wprowadzone w 2010 r. zmiany w ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstw 
(standardowa nadwyżka bezpośrednia została zastąpiona standardową produkcją, wielkość 
ekonomiczna została wyrażona w euro – zamiast w ESU), wprowadzono nowe przedziały klas 
wielkości ekonomicznej). Jeden rok nie uprawnia do oceny trendów inwestycji netto, ale przepro-
wadzone analizy z tego zakresu pokazują, że jest to temat ważny [Woś, Tomczak 1983, Józwiak 
2002, 2008, Goraj, Mańko 2009]. Dla oceny przestrzennego zróżnicowania inwestycji zestawiono 
dane z uwzględnieniem podziału na 4 regiony FADN: Pomorze i Mazury (785), Wielkopolska i 
Śląsk (790), Mazowsze i Podlasie (795), Małopolska i Pogórze (800). Gospodarstwa grupowano 
według wielkości ekonomicznej (euro) zgodnie z klasyfikacją ES61. W opracowaniu dokonano 
oceny aktywności inwestycyjnej gospodarstw rolniczych z uwzględnieniem inwestycji brutto 
(SE516) i inwestycji netto (SE521). Określono stopę reprodukcji środków trwałych, będącą ilo-
razem wartości inwestycji netto wykonanych w danym roku w gospodarstwie do wartości jego 
środków trwałych (SE441). Reprodukcja majątku trwałego może być: ujemna (stopa reprodukcji 
środków trwałych przyjmuje wartość poniżej 0%), prosta (stopa reprodukcji środków trwałych 
wynosi 0-1%) i rozszerzona (stopa reprodukcji środków trwałych – powyżej 1%) [Józwiak 2008, 
Sobierajewska 2009].

wyniki badań
Aktywa trwałe (SE441), zgodnie z metodologią FADN, obejmują ziemię rolniczą, budynki 

gospodarstwa rolnego, nasadzenia leśne oraz maszyny i urządzenia, a także zwierzęta stada 
podstawowego. Wartość aktywów trwałych związana była z wielkością ekonomiczną gospo-
darstw – wzrastała wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstw. W 2010 r. najmniej 
zróżnicowaną wartością majątku trwałego charakteryzowały się najmniejsze co do wielkości 
ekonomicznej (do 8 tys. euro) gospodarstwa analizowanych regionów. Znacznie większe zróżni-
cowanie zaobserwowano w pozostałych klasach wielkości ekonomicznej. Wśród małych, średnio 
małych, średnio dużych i dużych ekonomicznie gospodarstw zaobserwowano wyodrębnienie 
dwóch grup: o wyższej wartości majątku trwałego (w Wielkopolsce i na Śląsku oraz na Pomo-
1 2 000 ≤ € < 8 000 – gospodarstwa bardzo małe; 8 000 ≤ € < 25 000 – małe; 25 000 ≤ € < 50 000 – średnio małe; 50 

000 ≤ € < 100 000 – średnio duże; 100 000 ≤ € < 500 000 – duże;  € ≥ 500 000 – bardzo duże. W opracowaniu, dla 
uproszczenia zapisów rozmiary wielkości ekonomicznej przedstawiono w tys. euro.
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rzu i Mazurach i niższej – Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze). W największych 
ekonomicznie gospodarstwach nie odnotowano gospodarstw z regionów Mazowsze i Podlasie 
oraz Małopolska i Pogórze. Wartość aktywów trwałych średniego gospodarstwa Wielkopolski 
i Śląska w tej klasie wielkości ekonomicznej była ponaddwukrotnie wyższa od tej wartości na 
Pomorzu i Mazurach (rys. 1).

Wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstw badanych regionów rosła także wartość 
realizowanych przez nie inwestycji brutto. Przeciętna wartość inwestycji brutto na gospodarstwo, 
analizowana z uwzględnieniem ich położenia była zróżnicowana w poszczególnych klasach 
wielkości ekonomicznej. W 2010 r. największe ich regionalne zróżnicowanie zaobserwowano w 
gospodarstwach ekonomicznie najmniejszych (2-8 tys. euro) oraz największych (powyżej 500 tys. 
euro). Najwyższą wartością inwestycji brutto charakteryzowały się spośród ekonomicznie bardzo 

Tabela 1. Wartość inwestycji brutto według klas wielkości ekonomicznej w średnim gospodarstwie badanych 
regionów w 2010 r.
Table 1. Value of gross investment in economic size classes in middle farm of surveyed regions in 2010
Klasy wielkości ekonomicznej 
gospodarstwa [tys. euro]/Class of the 
economic value of farm [thous. euro]

Wartość inwestycji brutto [zł]/Value of gross investment [PLN]
Pomorze 
i Mazury

Wielkopolska i 
Śląsk

mazowsze
 i Podlasie 

Małopolska i 
Pogórze

2< euro <8 4 184 -1 602 2 561 -98
8< euro <25 8 213 6 274 8242 7 926
25< euro <50 33 298 27 840 40 712 42 640
50< euro <100 91 705 78 525 71 267 65 384
100< euro <500 125 500 226 736 119 041 127 957
euro > 500 667 133 1 716 338 – –

Źródło: jak na rys. 1
Source: see fig. 1

Rysunek 1. Wartość aktywów trwałych według klas wielkości ekonomicznej w przeciętnym gospodarstwie 
badanych regionów w 2010 r. 
Figure 1. The value of fixed assets by economic size classes in an average farm in surveyed regions in 2010 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Cholewa, Kam 2021, Mikołajczyk, Wituszyńska  2012, Szmigiel, 
Tarasiuk 2012, Smolik, Figura 2012
Source: own study based on Cholewa, Kam 2021, Mikołajczyk, wituszyńska  2012, Szmigiel, Tarasiuk 2012, 
Smolik, Figura 2012
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małych i średnio dużych gospodarstw (o wielkości ekonomicznej odpowiednio: 2-8 i 50-100 tys. 
euro) – podmioty z Pomorza i Mazur; wśród gospodarstw małych (o wielkości ekonomicznej 8-25 
tys. euro) – te funkcjonujące w regionach Mazowsze i Podlasie oraz Pomorze i Mazury; średnio 
małych (o wielkości ekonomicznej 25-50 tys. euro) – te położone w Małopolsce i Pogórzu oraz Ma-
zowszu i Podlasiu, natomiast z największych ekonomicznie gospodarstw (o wielkości ekonomicznej 
100-500 i powyżej 500 tys. euro) – podmioty zlokalizowane w Wielkopolsce i na Śląsku (tab. 1).

Podczas analizy gospodarstw, w zależności od ich wielkości ekonomicznej, stwierdzono także 
znaczne zróżnicowanie inwestycji netto. Najmniejsze ekonomicznie gospodarstwa analizowanych 
regionów (2-8 i 8-25 tys. euro) w 2010 r. charakteryzowały się ujemnymi inwestycjami netto (tab. 2).  
Zróżnicowanie gospodarstw związane z prowadzonymi w 2010 r. inwestycjami netto zaobserwo-
wano wśród gospodarstw średnio małych (25-50 tys. euro) i średnio dużych (50-100 tys. euro). 
Najwyższą ich wartością charakteryzowały się spośród gospodarstw średnio małych – te położone 
w regionach Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze, średnio dużych – te zlokalizowane 

w regionach Pomorze i Mazu-
ry oraz Wielkopolska i Śląsk. 
Znaczniejsze zróżnicowanie 
inwestycji netto odnotowano 
wśród największych ekono-
micznie gospodarstw (100-500 
i powyżej 500 tys. euro). Naj-
większą ich wartość odnotowa-
no w gospodarstwach z regionu 
Wielkopolska i Śląsk (tab. 2).

Poziom reprodukcji środ-
ków trwałych zależał także 
od wielkości ekonomicznej 
gospodarstw i regionu. Analiza 
wskaźnika reprodukcji środ-
ków trwałych z uwzględnie-
niem wielkości ekonomicznej 
pokazała, że gospodarstwami, 
które realizowały inwestycje 
przyrostowe, były w 2010 r.  
na Pomorzu i Mazurach oraz 
Wielkopolsce i Śląsku go-
spodarstwa o wielkości eko-
nomicznej powyżej 50 tys. 
euro, natomiast na Mazowszu 
i Podlasiu oraz Małopolsce i 
Pogórzu podmioty powyżej 
25 tys. euro. Gospodarstwa 
bardzo małe i małe pod wzglę-
dem wielkości ekonomicznej 
wszystkich analizowanych 
regionów charakteryzowały 
się ujemną reprodukcją środ-
ków trwałych. Oznacza to, że 
inwestycje zrealizowane w 
tych gospodarstwach nie rów-
noważyły zużycia środków 
trwałych. W średnio małych 

Tabela 2. Wartość inwestycji netto według klas wielkości ekonomicznej 
w średnim gospodarstwie badanych regionów w 2010 r.
Table 2. Value (in zł) of net investment in economic size classes in 
middle farm of surveyed regions in 2010
Klasy wielkości 
ekonomicznej 
gospodarstwa 
[tys. euro]/Class 
of the economic 
value of farm 
[thous. euro]

Wartość inwestycji netto [zł]/
Value of net investment [PLN]

Pomorze
i 

Mazury

Wielkopolska 
i Śląsk 

mazowsze 
i Podlasie 

Małopolska 
i Pogórze

2< euro <8 -3 872 -8 658 -5 439 -8 653
8< euro <25 -6 048 -6 738 -5 523 -6 257
25< euro <50 5 002 2 856 12 799 11 776
50< euro <100 43 786 36 865 28 595 15 962
100< euro <500 11 895 135 442 50 366 34 351
euro > 500 243 676 784 631 - -

Źródło: jak na rys. 1
Source: see fig. 1

Tabela 3. Stopa reprodukcji środków trwałych w gospodarstwach 
badanych regionów według klas wielkości ekonomicznej w 2010 r.
Table 3. The rate of reproduction of fixed assets of farm in surveyed 
regions according to economic size classes in 2010
Klasy wielkości 
ekonomicznej 
gospodarstwa 
[tys. euro]/Class 
of the economic 
value of farm 
[thous. euro]

Stopa reprodukcji/The rate of reproduction
Pomorze 

i 
Mazury

Wielkopolska 
i Śląsk

mazowsze 
i Podlasie 

Małopolska 
i Pogórze

2< euro <8 -1,37 -2,93 -2,04 -3,55
8< euro <25 -1,19 -1,30 -1,22 -1,79
25< euro <50 0,49 0,29 1,43 1,57
50< euro <100 2,57 2,23 2,12 1,32
100< euro <500 0,39 4,42 2,69 1,53
euro > 500 4,62 6,05 – –

Źródło: jak na rys. 1
Source: see fig. 1
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gospodarstwach regionów Pomorze i Mazury oraz Wielkopolska i Śląsk odnotowano reprodukcję 
prostą majątku trwałego, natomiast Mazowsza i Podlasia oraz Małopolski i Pogórza – reprodukcję 
rozszerzoną. Dopiero średnio duże, duże i bardzo duże gospodarstwa analizowanych regionów 
cechowały się reprodukcją rozszerzoną, z wyjątkiem dużych gospodarstw położonych na Pomorzu 
i Mazurach, w których stwierdzono w analizowanym roku reprodukcję prostą (tab. 3). 

podsumowanie
W 2010 r. najmniej zróżnicowaną wartością majątku trwałego charakteryzowały się bardzo 

małe ekonomicznie gospodarstwa analizowanych regionów. Większe różnice zaobserwowano w 
pozostałych klasach wielkości ekonomicznej. Gospodarstwa Pomorza i Mazur oraz Wielkopolski 
i Śląska charakteryzowały się wyższą wartością majątku trwałego niż te z Mazowsza i Podlasia 
oraz Małopolski i Pogórza. Przeprowadzona analiza pokazała, że wartości inwestycji brutto i 
netto oraz wskaźnik reprodukcji środków trwałych były współzależne i rosły wraz ze wzrostem 
wielkości ekonomicznej gospodarstw. W 2010 r. inwestycje realizowane w małych i bardzo ma-
łych ekonomicznie gospodarstwach tych regionów nie równoważyły zużycia środków trwałych. 
Średnio małe i duże gospodarstwa Pomorza i Mazur oraz średnio małe Wielkopolski i Śląska 
prowadziły inwestycje odtworzeniowe. Reprodukcją rozszerzoną majątku trwałego charaktery-
zowały się gospodarstwa o wielkości ekonomicznej powyżej 25 tys. euro – Mazowsza i Podlasia 
oraz Małopolski i Pogórza, powyżej 50 tys. euro – Pomorza i Mazur (z wyjątkiem gospodarstw 
dużych – reprodukcja prosta) oraz Wielkopolski i Śląska.
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Summary
Investments, particularly net investment, are one of the indicators of development of farms. For this 

reason the study covered farms with diverse economic sizes located in four regions of Poland; Pomorze and 
Mazury, wielkopolska and Slask, Mazowsze and Podlasie,  Malopolska and Pogorze. The analysis used Polish 
FADN data from 2010. In 2010 investments done on small and very small farms, in terms of economics, in all 
regions did not balance the consumption of fixed capital. Medium-small farms and large farms of Pomorze 
and Mazury and medium-small farms of wielkopolska and Slask led replacement investment.  Enhanced 
reproduction assets characterized by economic size of farm: more then 25 thousand euro –  Mazowsze 
and Podlasie also Malopolska and Pogorze , more then 50 thousand euro- Pomorze and Mazury (with the 
expection of large farms- a simple reproduction) and wielkopolska and Slask.
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