
 

83 

 

 20 (69) 2018       DOI  10.22630/PEFIM.2018.20.69.31 

Agata Marcysiak 

Adam Marcysiak 

Wydzia  Nauk Ekonomicznych i Prawnych 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

 

Zarz dzanie maj tkiem jednostek gospodarczych o ró nym 

potencjale ekonomicznym 

 
MANAGEMENT OF ECONOMIC ASSETS WITH VARIOUS 

ECONOMIC POTENTIAL 

 
Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu zarz dzania maj tkiem podmio-

tów gospodarczych o ró nym potencjale ekonomicznym. Materia em badawczym by y dane o 

gospodarstwach charakteryzuj cych si  zró nicowan  wielko ci  ekonomiczn , które prowadzi y 

rachunkowo  roln  dla potrzeb Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej. 

Maj tek gospodarstwa przedstawiono w formie syntetycznej jako sum  dwóch grup aktywów: 

trwa ych i obrotowych. W obr bie aktywów trwa ych analizie poddano cztery sk adniki a w przy-

padku aktywów obrotowych trzy sk adniki. Dla oceny efektów dzia a  zarz dczych analizie podda-

no produktywno  i dochodowo  podstawowych czynników produkcji.  Najwy szym poziomem 

dochodowo ci odznacza y si  gospodarstwa o wielko ci ekonomicznej 100-500 tys. Euro. Istotnym 

parametrem efektywno ci gospodarowania by  wska nik rentowno ci kapita u w asnego ROE. 

Dodatni  jego warto ci  odznacza y si  gospodarstwa o wielko ci ekonomicznej powy ej 25 tys. 

Euro. Wy sza rentowno  poprawia a perspektywy rozwojowe gospodarstwa i sprawia a, e wi -

cej rodków mo na by o przeznaczy  na zakup poszczególnych sk adników maj tku.  

S owa kluczowe: maj tek trwa y i obrotowy, wielko  ekonomiczna, zarz dzanie maj tkiem, 

efektywno  gospodarowania.  

Wprowadzenie 

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej wi  si  z wieloma obowi zkami. Zakres 

odpowiedzialno ci dotyczy szczególnie zada  zwi zanych z zarz dzaniem maj tkiem1. 

Specyfik  produkcji rolniczej jest cis y zwi zek z przyrodniczymi warunkami produk-

cji. Rolnicy, d c cho by do cz ciowego uniezale nienia si  od warunków zewn trz-

nych, zmuszeni s  do ponoszenia znacznych nak adów finansowych skierowanych na 

zakup rodków trwa ych s u cych os onie niektórych procesów produkcyjnych. Rodzi 

to konieczno  inwestowania w budynki i budowle zarówno o charakterze produkcyj-

nym jak i pomocniczym2.  

Inn  specyfik  produkcji rolniczej jest zró nicowanie zabiegów ze wzgl du na ró -

norodno  produkcji oraz pór roku. To z kolei zmusza rolników do wyposa ania gospo-

                                                 
1 J. Grzywacz (red): Zarz dzanie maj tkiem obrotowym w przedsi biorstwie. SGH Warszawa 2006, 57-71. 
2 E Niedzielski, B Fedejko: Zarz dzanie strategiczne przedsi biorstwem rolniczym. Wyd. ART. Olsztyn 1995, 

26-31. 
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darstw w ró norodny sprz t techniczny (maszyny, narz dzia i rodki transportu), który 

niejednokrotnie wykorzystywany jest zaledwie przez kilkana cie, a nawet kilka dni w 

roku. Wi e si  to z wysokim udzia em rodków trwa ych w wi kszo ci gospodarstw, co 

nie pozostaje bez wp ywu na okres zwrotu zainwestowanych w nie rodków finanso-

wych oraz rezultaty produkcyjne i finansowe prowadzenia gospodarstw3. 

Rolnicy, d c do poprawy swojej sytuacji finansowej, inwestuj  w rodki trwa e, 

zwracaj c wi ksz  uwag  na ich ilo  i ewentualnie jako , mniejsz  wag  przywi zuj c 

do ich efektywnego wykorzystania. Cz sto wi c gospodarstwa, zw aszcza te o mniej-

szym potencjale produkcyjnym, s  przeinwestowane, a okres zwrotu rodków finanso-

wych zainwestowanych w rodki trwa e jest bardzo d ugi4. Cech  charakterystyczn  

wi kszo ci gospodarstw rolnych w Polsce jest wysoka warto  rodków trwa ych w 

stosunku do posiadanego obszaru u ytków rolnych oraz wysoki udzia  rodków trwa ych 

w warto ci aktywów ogó em. 

Istotnym parametrem oceny si y ekonomicznej  i potencja u produkcyjnego gospo-

darstw w UE jest wielko  ekonomiczna. Okre lana jest ona na podstawie sumy Stan-

dardowych Produkcji uzyskanych ze wszystkich dzia alno ci rolniczych wyst puj cych 

w danym gospodarstwie rolnym. Wyra ana jest ona bezpo rednio w euro.  

Metodyczne aspekty opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu zarzadzania maj tkiem 

podmiotów gospodarczych o ró nym potencjale ekonomicznym.  

Materia em badawczym by y dane o gospodarstwach charakteryzuj cych si  zró -

nicowan  wielko ci  ekonomiczn , które prowadzi y rachunkowo  roln  dla potrzeb 

Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej. Szczegó ow  analiz  obj -

to rok 2016. 

Podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, przyj tymi dla potrzeb procesu ba-

dawczego by y: warto  produkcji ogó em oraz poziom dochodu z gospodarstwa rolni-

czego Oblicze  tych kategorii dokonano metod  stosowan  w europejskim systemie 

rachunkowo ci rolnej FADN (Farm Accountancy Date Network)5. 

Maj tek gospodarstwa przedstawiono w formie syntetycznej jako sum  aktywów 

trwa ych i obrotowych. W obr bie aktywów trwa ych analizie poddano cztery sk adniki 

a w przypadku aktywów obrotowych trzy sk adniki.  

Dla oceny efektów dzia a  zarz dczych analizie poddano produktywno  i docho-

dowo  podstawowych czynników produkcji. Produktywno  obliczono jako warto  

produkcji rolniczej przypadaj c  na 1 ha UR, na 1 jednostk  przeliczeniow  pracy AWU 

i na 1000 z  warto ci rzeczowych rodków trwa ych i obrotowych. Dochodowo  ukaza-

no jako warto  dochodu z gospodarstwa rolniczego przypadaj c  na 1 ha UR, na 1 

jednostk  przeliczeniow  pracy AWU i na 1000 z  warto ci rzeczowych rodków trwa-

                                                 
3 S. Ma ko, R. P onka: Struktura aktywów a wyniki dzia alno ci gospodarstw rolnych w wietle danych pol-

skiego FADN Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4 (325) Warszawa 2010, 134-145. 
4 L. Goraj, S. Ma ko: Rachunkowo  i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, 

Warszawa 2009, 185-209. 
5 Z Floria czyk, B. Malanowska, D. Osuch, M. Bocian: Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw 

rolnych dla Polskiego FADN. IERiG , Warszawa 2017, s. 8-15. 
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ych i obrotowych. Poszczególne wielko ci ukazano w przeliczeniu na jedno gospodar-

stwo w z . Skal  zró nicowania przedstawiono w uj ciu procentowym. 

Charakterystyka badanych gospodarstw 

redni obszar badanego gospodarstwa w 2016 roku wynosi  19,5 ha UR. Analizo-

wane gospodarstwa reprezentowa y ró n  wielko  ekonomiczn . W próbie badawczej 

polskiego FADN licz cej 12 302 gospodarstw dominuj cymi by y gospodarstwa o wiel-

ko ci ekonomicznej 8-25 tys. Euro. Ich udzia  wynosi  34,0 %. Równie liczn  by a grupa 

gospodarstw rednio ma ych o wielko ci ekonomicznej 25-50 tys. Euro (30,8%). Gospo-

darstwa rednio du e (50-100 tys. Euro) i du e (100-500 tys. Euro) stanowi y odpowied-

nio 20,2% i 8,9%. Stosunkowo najmniejszy udzia  posiada y gospodarstwa bardzo ma e 

(do 8 tys. Euro - udzia  5,3%) i bardzo du e (powy ej 100 tys. Euro - udzia  0,8%). W 

tej ostatniej grupie znajdowa y si  zarówno gospodarstwa indywidualne, jak i te posiada-

j ce osobowo  prawn .  

Zakres zró nicowania wyników produkcyjnych i ekonomicznych poszczególnych 

grup gospodarstw wydzielonych ze wzgl du na wielko  ekonomiczn  przedstawia 

tabela 1. 

 
Tabela 1. Charakterystyka gospodarstw wed ug grup wielko ci ekonomicznej w 2016 roku 

  Wielko  ekonomiczna gospodarstwa 

Wyszczególnienie Ogó em do 8 

tys. 

Euro 

8-25 

tys. 

Euro 

25-50 

tys. 

Euro 

50-100 

tys.  

Euro 

100-500 

tys. 

 Euro 

powy-

ej 500 

tys. 

Euro  

Liczba gospodarstw 12302 649 4188 3793 2474 1098 100 

Powierzchnia UR w ha 19,5 8,0 15,1 26,8 44,8 99,4 742,5 

Nak ady pracy w AWU na 1 gosp. 1,68 1,24 1,63 1,94 2,27 4,34 24,27 

Plony pszenicy w dt/ha 53,7 44,3 48,9 52,2 54,7 59,3 61,4 

Wydajno  mleczna krów w litr. 5545 3049 3976 5149 6286 7471 9459 

Produkcja zwierz. na 1 LU 4493 3404 3292 3786 4458 6599 6264 

Koszty ogó em na 1 ha 5897 3636 4377 5395 6251 9811 9977 

Koszt czynników zewn t. na 1 ha 546 135 241 297 429 1074 1963 

ród o: obliczenia w asne na podstawie Wyniki Standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczest-

nicz ce w Polskim FADN. IERiG , Warszawa 2017, s. 42-49. 

Wielko  ekonomiczna okaza a si  czynnikiem ró nicuj cym zarówno obszar jak i 

wyniki produkcyjne gospodarstw. W odniesieniu do badanych gospodarstw widoczna 

by a zale no , i  wraz ze wzrostem wielko ci ekonomicznej gospodarstw zwi ksza a 

si  powierzchnia UR. Gospodarstwa o wielko ci ekonomicznej do 8 tys. Euro liczy y 

rednio 8,0 ha. W przypadku gospodarstw o wielko ci ekonomicznej 50-100 tys. Euro 

ich obszar wynosi  44,8 ha. 

Obszar jest tradycyjnym miernikiem wielko ci gospodarstwa rolnego powszechnie 

uznawanym w literaturze przedmiotu6. Powierzchnia u ytków rolnych gospodarstwa 

determinuje kszta towanie si  podstawowych relacji produkcyjno-ekonomicznych.   

                                                 
6 J.S. Zegar B. Chmielewska: Dochody ludno ci wiejskiej: ród a, zró nicowanie i zakres ubóstwa. (w:) Raport 

o stanie wsi. Polska wie  2016. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016, s. 129-149. 



86 

Wzrost wielko ci ekonomicznej gospodarstwa wp ywa  tak e na zwi kszenie na-

k adów pracy w AWU. Sprzyja  on tak e osi ganiu wy szych plonów pszenicy i wi k-

szej wydajno ci mlecznej krów. W gospodarstwach o wielko ci ekonomicznej powy ej 

500 tys. Euro wydajno  mleczna krów by a ponad trzykrotnie wy sza ni  w tych o 

wielko ci ekonomicznej poni ej 8 tys. Euro.  

Jednym z mierników pozwalaj cych mierzy  stopie  intensywno ci produkcji jest 

wielko  nak adów w przeliczeniu na 1 ha. W analizowanych gospodarstwach zarówno 

koszty ogó em jak i koszt czynników zewn trznych ros y wraz ze wzrostem potencja u 

ekonomicznego.   

Oddzia ywanie wielko ci ekonomicznej na zakres wsparcia gospo-

darstw rodkami pochodz cymi z WPR UE 

Wielko  ekonomiczna gospodarstw rolnych okre lana jest sum  Standardowych 

Produkcji uzyskanych ze wszystkich dzia alno ci rolniczych wyst puj cych w danym 

gospodarstwie rolnym i wyra ana jest bezpo rednio w euro. Pole obserwacji Polskiego 

FADN obejmuje gospodarstwa rolne o minimalnej wielko ci ekonomicznej 4000 euro7.  

Dokonany podzia  na grupy wydzielone ze wzgl du na wielko  ekonomiczn  

pozwoli  ukaza  zakres zró nicowania sytuacji dochodowej w badanych gospodarstwach 

(rysunek 1). 

 

 
Rysunek 1. Poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego  wed ug wielko ci ekonomicznej w 2016 

roku [w z ]  
ród o: obliczenia w asne na podstawie Wyniki Standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczest-

nicz ce w Polskim FADN. IERiG , Warszawa 2017, s. 57. 

Poziom dochodu pochodz cego z dzia alno ci rolniczej w gospodarstwach prowa-

dz cych rachunkowo  roln  dla potrzeb IERiG  w 2016 roku wynosi  rednio 34945 z . 

W przeliczeniu na 1 ha UR by a to kwota 1792 z . W gospodarstwach o wielko ci eko-

                                                 
7 Z. Florianczyk, B Malanowska, D. Osuch, M. Bocian: Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw 

rolnych dla Polskiego FADN. IERiG , Warszawa 2017, 9-15.  
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nomicznej do 8 tys. Euro ta kategoria dochodu wynosi a 8638 z . Zgodnie z oczekiwa-

niami wraz ze wzrostem wielko ci ekonomicznej poprawie ulega a tak e sytuacja eko-

nomiczna.  Poziom dochodu pochodz cego z dzia alno ci rolniczej w gospodarstwach o 

wielko ci ekonomicznej 100-500 tys. Euro wynosi  ju  278675 z . W gospodarstwach o 

wielko ci ekonomicznej powy ej 500 tys. Euro w 2016 roku dochód wyniós  189916 z . 

Na sytuacje ekonomiczna gospodarstw wp yw mia y tak e instrumenty Wspólnej 

Polityki Rolnej UE. Wielko  p atno ci bezpo rednich do gruntów rolnych w gospodar-

stwach prowadz cych rachunkowo  roln  dla potrzeb IERiG  w 2016 roku wynosi a 

rednio 8886 z . Udzia  tych p atno ci w ogólnej kwocie rodków Wspólnej Polityki 

Rolnej UE przekazywanych do tych gospodarstw stanowi  70,3%. Dla porównania w 

2014 udzia  ten wynosi  76,4%.  

Zakres zró nicowania poziomu p atno ci bezpo rednich do gruntów rolnych anali-

zowanych gospodarstw w zale no ci od wielko ci ekonomicznej gospodarstwa przed-

stawia tabela 2.  

Tabela 2. Wielko  wsparcia rodkami WPR UE wed ug wielko ci ekonomicznej gospodarstwa w 

roku 2016 
 

  Wielko  ekonomiczna gospodarstwa  

Wyszczególnienie Ogó em do 8 

tys. 

Euro 

8-25 

tys. 

Euro 

25-50 

tys. 

Euro 

50-100 

tys.  

Euro 

100-500 

tys. 

 Euro 

powy ej 

500 tys. 

Euro  

 W z  na 1 gospodarstwo 

P atno ci bezpo rednie do grun-

tów rolnych  

8886 3545 6910 12896 20616 45827 342517 

P atno ci z tytu u ONW  1758 1083 1774 2710 3330 3470 4480 

P atno ci rolno- rodowiskowe  1415 843 1257 1701 3353 5312 22496 

Inne dop aty do rozwoju obsza-

rów wiejskich  

580 71 1050 721 206 321 194 

cznie rodki wyp acane w 

ramach WPR UE  

12639 5542 10991 17428 27505 54930 369687 

 

ród o: obliczenia w asne na podstawie Wyniki Standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczest-

nicz ce w Polskim FADN. IERiG , Warszawa 2017, s. 56-58. 

 
rednia wielko  rodków pochodz cych z p atno ci bezpo rednich w gospodar-

stwach o wielko ci ekonomicznej do 8 tys. Euro wynosi a 3545 z . Wraz ze wzrostem 

wielko ci ekonomicznej gospodarstwa ros a tak e wielko  p atno ci bezpo rednich do 

gruntów rolnych. W gospodarstwach o wielko ci ekonomicznej 50-100 tys. Euro ta 

forma p atno ci wynosi a 20616 z , a w gospodarstwach o wielko ci ekonomicznej po-

wy ej 500 tys. Euro a  342517 z . Wynika o to ze zró nicowania obszarowego gospo-

darstw.  

Istotnym elementem oddzia ywania ze strony Wspólnej Polityki Rolnej UE jest 

wsparcie dzia alno ci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowa-

nia.  Ma ono na celu udzielenie pomocy finansowej gospodarstwom rolnym po o onym 

na terenach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze wzgl du na warunki natu-

ralne. P atno ci przyznawane dla gospodarstw z tytu u ONW maj  przeciwdzia a   wy-

ludnianiu si  obszarów wiejskich i zatracaniu ich rolniczego charakteru.  

Wielko  p atno ci z tytu u ONW w gospodarstwach prowadz cych rachunkowo  

roln  dla potrzeb IERiG  w 2016 roku wynosi a rednio 1758 z . Równie  i w tym przy-
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padku wielko  ekonomiczna okaza a si  czynnikiem ró nicuj cym wysoko  tej p atno-

ci. 

W gospodarstwach o wielko ci ekonomicznej do 8 tys. Euro rednia kwota p atno-

ci z tytu u ONW wynios a 1083 z . Wraz ze wzrostem wielko ci ekonomicznej gospo-

darstwa ros a tak e wielko  p atno ci z tytu u ONW. W gospodarstwach o wielko ci 

ekonomicznej 50-100 tys. Euro ta forma p atno ci wynosi a 3330 z   

Poza rodkami z p atno ci bezpo rednich i p atno ci z tytu u ONW do analizowa-

nych gospodarstw trafia y tak e dop aty rolno- rodowiskowe oraz dop aty do rozwoju 

obszarów wiejskich. Kwoty przypadaj ce z tych róde  rednio na gospodarstwo wyno-

si y w 2016 roku odpowiednio 1415 z  i 580 z . Najwy sze kwoty p atno ci rolno-

rodowiskowych otrzyma y gospodarstwa o wielko ci ekonomicznej powy ej 500 tys. 

Euro (22496 z ). W przypadku dop at do rozwoju obszarów wiejskich najwi ksze kwoty 

skierowano do gospodarstw ma ych o wielko ci ekonomicznej 8-25 tys. Euro ( rednio na 

gospodarstwo 1050 z ).  

rodki przekazywane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej nie pozostaj  oboj tne na 

poziom dochodów pochodz cych z produkcji rolniczej. W odniesieniu do analizowanych 

gospodarstw ogólna kwota wsparcia w ramach WPR UE w 2016 roku stanowi a 36,2% 

dochodu z gospodarstwa rolniczego. Spo ród ró nych form pomocy najbardziej istotne 

oddzia ywanie na sytuacj  dochodow  rolników mia y p atno ci bezpo rednie do grun-

tów rolnych oraz p atno ci z tytu u ONW (rysunek 2).  

 

 

 
Rysunek 2. Udzia  p atno ci bezpo rednich i p atno ci ONW w dochodzie z gospodarstwa rolni-

czego wed ug wielko ci ekonomicznej w 2016 roku [w %] 
ród o: obliczenia w asne na podstawie Wyniki Standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczest-

nicz ce w Polskim FADN. IERiG , Warszawa 2017, s. 56-58. 

W gospodarstwach do 8 tys. Euro p atno ci bezpo rednie stanowi y 41,0%. W ko-

lejnych grupach wraz ze wzrostem wielko ci ekonomicznej zakres oddzia ywania p at-

no ci bezpo rednich na dochody rolnicze systematycznie mala . W gospodarstwach o 

wielko ci ekonomicznej 8-25 tys. Euro wynosi  on 26,8% a w gospodarstwach o wielko-

ci 50-100 tys. Euro odpowiednio 17,7%.  
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W przypadku p atno ci z tytu u przynale no ci do obszarów o niekorzystnych wa-

runkach gospodarowania najwi kszy ich udzia  w relacji do dochodu z gospodarstwa 

rolniczego wyst powa  w gospodarstwach o wielko ci ekonomicznej do 8 tys. Euro 

(12,5%). Zdecydowanie najs absze oddzia ywanie p atno ci z tytu u ONW na wyniki 

ekonomiczne mia y miejsce w przypadku gospodarstw o wielko ci ekonomicznej 100-

500 tys. Euro.  

Wielko  i struktura maj tku  

Spo ród trzech podstawowych czynników produkcji w rolnictwie kapita  zas uguje 

na szczególn  uwag . Wynika to m.in. z faktu, i  czynnik ten ma w a ciwo ci zarówno 

zast powania (substytucji), jak i wspomagania pozosta ych czynników wytwórczych. 

Ma on równie  w a ciwo ci bezpo redniego oddzia ywania na wielko  produkcji a w 

konsekwencji i wielko  dochodów gospodarstw8. Wyposa enie gospodarstw w rodki 

trwa e odgrywa wa n  rol  w kszta towaniu si  wyników ekonomicznych i sposobów 

zarz dzania (tabela 3).  

 
Tabela 3. Wielko  i struktura aktywów trwa ych wed ug wielko ci ekonomicznej gospodarstwa 

w roku 2016 
 

  Wielko  ekonomiczna gospodarstwa  

Wyszczególnienie Ogó em do 8 

tys. 

Euro 

8-25 

tys. 

Euro 

25-50 

tys. 

Euro 

50-100 

tys.  

Euro 

100-500 

tys. 

 Euro 

powy ej 

500 tys. 

Euro  

 Warto  w z  na 1 gospodarstwo 

Aktywa trwa e 648798 308618 550945 992179 1611870 3092174 8334653 

Ziemia i uprawy trwa e 373977 193014 333499 563334 897346 1616780 2789790 

Budynki i budowle 156531 85187 127142 210760 309800 808147 3554484 

Maszyny i urz dzenia 102953 27763 80386 183723 343962 607455 1524169 

Stado podstawowe 15337 2655 9917 34361 60762 59793 466210 

 Struktura w % 

Aktywa trwa e 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ziemia i uprawy trwa e 57,6 62,5 60,5 56,8 55,7 52,3 33,5 

Budynki i budowle 24,1 27,6 23,1 21,2 19,2 26,1 42,6 

Maszyny i urz dzenia 15,9 9,0 14,6 18,5 21,3 19,6 18,3 

Stado podstawowe 2,4 0,9 1,8 3,5 3,8 1,9 5,6 

ród o: obliczenia w asne na podstawie Wyniki Standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczest-

nicz ce w Polskim FADN. IERiG , Warszawa 2017, s. 57-58. 

 

Aktywa trwa e stanowi  najwa niejszy element maj tku podmiotu gospodarczego. 

Cech  charakterystyczn  jest ich d ugi okres u ytkowania, dzi ki któremu przenosz  

swoj  warto  na wyroby gotowe lub us ugi, zachowuj c jednocze nie swoj  posta  

naturaln  przez ca y okres eksploatacji. Z kolei stosowne wyposa enie jednostki w 

rodki trwa e oraz w a ciwe ich wykorzystanie warunkuj  ci g o  dzia alno ci 

gospodarczej i dalszy rozwój. Cech  wyró niaj c  rodki trwa e spo ród reszty 

                                                 
8 K. Karbowiak: Maj tek trwa y a zró nicowanie dochodów rolniczych w gospodarstwach rodzinnych. (w:) 

Zró nicowanie dochodowe rodzin rolniczych w Polsce. A.P. Wiatrak[red.], wyd. SGGW, Warszawa 1998, s. 

149. 
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sk adników maj tku, jest ich forma rzeczowa i przewidywany czas ekonomicznej 

u yteczno ci d u szy ni  jeden rok
9
. 

W odniesieniu do analizowanych gospodarstw widoczna by a zale no , i  wraz ze 

wzrostem wielko ci ekonomicznej zwi ksza a si  warto  aktywów trwa ych. Zale no  

ta dotyczy a tak e sk adników tworz cych aktywa trwa e, to jest: ziemi i upraw 

trwa ych, budynków i budowli oraz maszyn i urz dze . Brak tego typu zale no ci 

dotyczy  jedynie stada podstawowego. 

W strukturze aktywów trwa ych pozycj  dominuj c  posiada a ziemia i uprawy 

trwa e. Sytuacja ta nie dotyczy a grupy gospodarstw o wielko ci ekonomicznej powy ej 

500 tys. Euro. W tej grupie dominuj cym elementem (42,6%) okaza y si  budynki i 

budowle. Zdecydowanie najmniejszy udzia  w tak dokonanym zestawieniu, w ka dej z 

grup gospodarstw, mia o stado podstawowe. 

Druga cz ci  maj tku podmiotu gospodarczego s  aktywa obrotowe. S  one 

przeznaczone do zbycia lub zu ycia w ci gu dwunastu miesi cy od dnia bilansowego lub 

w ci gu normalnego cyklu operacyjnego w a ciwego dla danej dzia alno ci. W 

rolnictwie do aktywów obrotowych zalicza si : stado obrotowe, zapasy oraz pozosta e 

aktywa obrotowe (tabela 4).  
 

Tabela 4. Wielko  i struktura aktywów obrotowych wed ug wielko ci ekonomicznej 

gospodarstwa w roku 2016 
 

  Wielko  ekonomiczna gospodarstwa  

Wyszczególnienie Ogó em do 8 

tys. 

Euro 

8-25 

tys. 

Euro 

25-50 

tys. 

Euro 

50-100 

tys.  

Euro 

100-500 

tys. 

 Euro 

powy ej 

500 tys. 

Euro  

 Warto  w z  na 1 gospodarstwo 

Aktywa obrotowe 89487 28485 62468 129493 210658 524821 4587172 

Stado obrotowe 19716 5419 15301 33916 53850 97449 680815 

Zapasy produktów 26917 9839 22126 42540 69190 126639 732578 

Pozosta e aktywa obrotowe 42853 13226 25042 53036 87617 300733 3173780 

 Struktura w % 

Aktywa obrotowe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Stado obrotowe 22,0 19,0 24,5 26,2 25,5 18,6 14,8 

Zapasy produktów 30,1 34,5 35,4 32,8 32,9 24,1 16,0 

Pozosta e aktywa obrotowe 47,9 46,5 40,1 41,0 41,6 57,3 69,2 

ród o: obliczenia w asne na podstawie Wyniki Standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczest-

nicz ce w Polskim FADN. IERiG , Warszawa 2017, s. 57-58. 

 

W odniesieniu do analizowanych gospodarstw widoczna by a zale no , i  wraz ze 

wzrostem wielko ci ekonomicznej zwi ksza a si  warto  aktywów obrotowych. 

Zale no  ta dotyczy a tak e poszczególnych sk adników tworz cych aktywa obrotowe 

takich jak: stado obrotowe, zapasy oraz pozosta e aktywa obrotowe.  

W strukturze aktywów obrotowych pozycj  dominuj c  posiada y te 

wyszczególnione jako pozosta e aktywa obrotowe. W grupie gospodarstw o wielko ci 

ekonomicznej powy ej 500 tys. Euro ten rodzaj aktywów stanowi  a  69,2%. Na drugim 

miejscu w zestawieniu znalaz y si  zapasy. 

                                                 
9 J. Aleszczyk: Rachunkowo  finansowa od podstaw, Wydawnictwo Wy szej Szko y Bankowej, Pozna  

2000, s. 111. 
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 Zestawiaj c ze sob  aktywa trwa e i aktywa obrotowe stwierdza si , i  pierwsze z 

nich bior  udzia  w wielu cyklach produkcji przez okres d u szy ni  jeden rok, z kolei 

drugie bior  udzia  tylko w jednym cyklu operacyjnym. Aktywa trwa e wymagaj  

zamro enia rodków finansowych na d u szy czas, z regu y przekraczaj cy jeden rok, 

natomiast przy aktywach obrotowych ten okres jest krótszy i nie przekracza jednego 

roku. Pierwsze z nich trudno dostosowuj  si  do zmian i s  ma o elastyczne, z kolei 

drugie atwo dostosuj  si  do zmian panuj cych na rynku. Aktywa trwa e wymagaj  

du ego zaanga owania w asnych rodków finansowych, natomiast aktywa obrotowe s  z 

regu y finansowane z du ym udzia em róde  obcych, takich jak kredyty i po yczki. Z 

posiadaniem pierwszych wi e si  du e ryzyko gospodarcze, za  w drugim przypadku to 

ryzyko jest niewielkie. W ko cu aktywa trwa e po rednio wp ywaj  na tworzenie 

wyniku finansowego. Z kolei aktywa obrotowe bezpo rednio uczestnicz  w generowaniu 

przychodów, a co za tym idzie tak e wyników finansowych
10

. Struktur  aktywów 

ogó em wed ug wielko ci ekonomicznej gospodarstw w 2016 roku przedstawia rysunek 

3. 
 

 

 
Rysunek 3. Struktura aktywów ogó em gospodarstw wed ug wielko ci ekonomicznej w 2016 roku 

[w %] 
ród o: obliczenia w asne na podstawie Wyniki Standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczest-

nicz ce w Polskim FADN. IERiG , Warszawa 2017, s. 56-58. 

 

W strukturze warto ciowej aktywów ogó em pozycj  dominuj c  posiada y aktywa 

trwa e. rednio w badanych gospodarstwach ich udzia  wynosi  w 2016 roku 87,9%. W 

odniesieniu do analizowanych gospodarstw widoczna by a zale no , i  wraz ze 

wzrostem wielko ci ekonomicznej zwi ksza  si  udzia  aktywów obrotowych. Dla 

gospodarstw o wielko ci ekonomicznej do 8 tys. Euro wynosi  on 8.4%. W 

gospodarstwach o wielko ci ekonomicznej powy ej 500 tys. Euro udzia  rodków 

obrotowych stanowi  ju  35,5% aktywów ogó em.  

 

                                                 
10 W. Gabrusewicz, P. Gabrusewicz: Roczne sprawozdanie finansowe przedsi biorstwa, PWE, Warszawa 

2015, s. 62-63. 
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Ocena sprawno ci zarz dzania maj tkiem trwa ym i obrotowym w badanych 

podmiotach 

Oceny sprawno ci zarz dzania maj tkiem mo na dokonywa  na podstawie wielu 

kryteriów. Potencja  wytwórczy gospodarstwa rolnego tworz  trzy podstawowe czynniki 

produkcji: ziemia, praca i kapita . Czynniki te oraz wyst puj ce mi dzy nimi relacje 

okre laj  rozmiary mo liwej do osi gni cia produkcji i dochodu. Efektywno  

wykorzystania poszczególnych zasobów okre lono za pomoc  produktywno ci i 

dochodowo ci ziemi, pracy i kapita u (tabela 5).  

Tabela 5. Efektywno  wykorzystania zasobów wed ug wielko ci ekonomicznej gospodarstwa w 

roku 2016 
 

  Wielko  ekonomiczna gospodarstwa  

Wyszczególnienie Ogó em do 8 

tys. 

Euro 

8-25 

tys. 

Euro 

25-50 

tys. 

Euro 

50-100 

tys.  

Euro 

100-500 

tys. 

 Euro 

powy ej 

500 tys. 

Euro  

 Produktywno  w z  na 1 gospodarstwo 

Produktywno  ziemi 6441 3577 4724 6359 7484 11540 9409 

Produktywno  pracy 74758 23075 43760 87851 147709 263695 287847 

Produktywno  kapita u 170 85 116 152 184 317 541 

 Dochodowo  w z  na 1 gospodarstwo 

Dochodowo  ziemi 1792 1080 1706 2423 2603 2803 255 

Dochodowo  pracy 20801 6966 15800 33473 51370 64211 7825 

Dochodowo  kapita u 47 26 40 58 64 77 15 

ród o: obliczenia w asne na podstawie Wyniki Standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczest-

nicz ce w Polskim FADN. IERiG , Warszawa 2017, s. 57-58. 

Poj cia produktywno ci i dochodowo ci oznaczaj  wielko ci produkcji i dochodu 

w przeliczeniu na jednostk  czynnika produkcji wyra one w pieni dzu. Okre laj c 

produktywno  ziemi u ytkowanej rolniczo warto ci  produkcji rolniczej na 1 ha UR 

mo na zauwa y , e w ród analizowanych gospodarstw najwy sz  jej warto  (11540 

z ) odnotowano w gospodarstwach o wielko ci ekonomicznej z przedzia u 100-500 tys. 

Euro. Mia o to zwi zek ze skal  intensywno ci produkcji prowadzonej w tych 

gospodarstwach. W odniesieniu do produktywno ci pracy – mierzonej warto ci  

produkcji rolniczej przypadaj cej na jednostk  przeliczeniowa pracy (AWU) oraz 

produktywno ci kapita u - wyra onej warto ci  produkcji rolniczej przypadaj cej na 

1000 z  warto ci rzeczowych rodków trwa ych i obrotowych, w analizowanych 

gospodarstwach wyst powa a zale no  polegaj ca na wzro cie ich wielko ci wraz ze 

wzrostem wielko ci ekonomicznej gospodarstwa. 

Warto  produkcji rolniczej osi ganej przez poszczególne typy analizowanych 

gospodarstw w sposób oczywisty determinowa a ich wyniki ekonomiczne. 

Dochodowo  ziemi w gospodarstwach o wielko ci ekonomicznej 100-500 tys. Euro 

by a 2,6 razy wy sza ni  w gospodarstwach o wielko ci ekonomicznej do 8 tys. Euro. 

Ten sam typ relacji w odniesieniu do dochodowo ci pracy wynosi  9,2 razy a w 

przypadku dochodowo ci kapita u 2,9 razy.   

Istotnym parametrem oceny zdolno ci gospodarstw do rozwoju jest wielko  

wyniku finansowego netto. Jest on rozumiany jako ró nica mi dzy dochodem z 
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rodzinnego gospodarstwa rolnego a kosztami pracy w asnej rolnika i jego rodziny 

(tabela 6). 

Tabela 6. Wynik finansowy netto i parytet dochodowy wed ug wielko ci ekonomicznej 

gospodarstwa w roku 2016 
 

  Wielko  ekonomiczna gospodarstwa  

Wyszczególnienie Ogó em do 8 

tys. 

Euro 

8-25 

tys. 

Euro 

25-50 

tys. 

Euro 

50-100 

tys.  

Euro 

100-500 

tys. 

 Euro 

powy ej 

500 tys. 

Euro  

 w z  na 1 gospodarstwo 

Koszt pracy w asnej w z  50105 40090 52445 63117 67780 64004 20122 

Wynik finansowy netto w z  -15160 -71542 -26691 1820 48830 214671 169794 

Dochód z dzia alno ci rolniczej 

na 1 godz. pracy w asnej 

10,66 3,29 7,51 15,73 26,30 66,57 144,31 

Parytet dochodowy 0,69 0,21 0,49 1,02 1,72 4,35 9,44 

ród o: obliczenia w asne na podstawie Wyniki Standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczest-

nicz ce w Polskim FADN. IERiG , Warszawa 2017, s. 57-58. 

Koszty pracy rolnika zosta y obliczone jako iloczyn nak adów pracy w asnej 

wyra onej w godzinach i stawki parytetowej. Stawka ta w 2016 roku wynosi a 15,29 z  i 

odpowiada a redniorocznemu wynagrodzeniu netto w gospodarce narodowej 

okre lonemu przez GUS11. rednio na jedno analizowane gospodarstwo koszty pracy 

w asnej wynios y 50105 z .  

Przewaga kosztów pracy w asnej rolnika nad dochodem wyst pi a w 

gospodarstwach o wielko ci ekonomicznej 25 tys. Euro i poni ej. Konsekwencj  tego 

by  ujemny wynik finansowy netto. Dodatni  jego warto  odnotowano w 

gospodarstwach o wielko ci ekonomicznej powy ej 25 tys. Euro. Ten rodzaj 

gospodarstw w literaturze przedmiotu okre lany bywa jako gospodarstwa rozwojowe12. 

Ich w a ciwe zarz dzanie aktywami trwa ymi i obrotowymi sprawia, i  osi gaj  one 

wy szy poziom dochodu z pracy w gospodarstwie ni  dochód parytetowy. Parytet  

dochodowy obliczono jako relacj  dochodu z rodzinnego gospodarstwa w przeliczeniu 

na 1 godzin  pracy w asnej do stawki parytetowej okre lonej wed ug GUS.  

Poziom dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego decyduje o konkurencyjno ci 

tych podmiotów. Im wy szy jest jego poziom, tym wi ksza sk onno  rolników do 

rozwijania gospodarstwa poprzez inwestowanie w rodki trwa e. Prowadzenie 

dzia alno ci inwestycyjnej w gospodarstwach rolnych jest jednym z wa niejszych 

mierników przy ocenie perspektyw rozwoju. Sprawne i efektywne funkcjonowanie 

gospodarstw rolnych nie jest mo liwe bez wprowadzania innowacyjnych rozwi za  i 

inwestowania w trwa e rodki produkcji. Prowadzi to do poprawy efektywno ci ogó u 

posiadanych czynników wytwórczych.  

Dzia alno  inwestycyjna wiadczy o sytuacji ekonomicznej i jest wyrazem 

w a ciwie prowadzonego procesu zarz dzania maj tkiem w gospodarstwie rolnym. O 

rzeczywistym przyro cie inwestycji informuje warto  inwestycji netto. W przypadku 

                                                 
11 A. Skar y ska: Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2016 roku –wyniki bada  w syste-

mie AGROKOSZTY. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2 (355), Warszawa 2018, 140-142. 
12 Z Go a : Uwarunkowania rentowno ci kapita u w asnego w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4, 

Warszawa 2008 76-89. 
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gdy warto  ta jest ujemna oznacza to, e nast puje w nich dekapitalizacja maj tku 

trwa ego. wiadczy o tym równie  ujemna stopa reprodukcji maj tku trwa ego. Mo na 

przypuszcza , wówczas e warto  podejmowanych inwestycji jest zbyt ma a i nie 

rekompensuje utraty warto ci maj tku na wskutek jego amortyzacji (tabela 7). 

 
Tabela 7. Charakterystyka dzia alno ci inwestycyjnej i sytuacji finansowej gospodarstw wed ug 

grup wielko ci ekonomicznej w 2016 roku 

  Wielko  ekonomiczna gospodarstwa 

 

Wyszczególnienie 
Ogó em do 8 

tys. 

Euro 

8-25 

tys. 

Euro 

25-50 

tys. 

Euro 

50-100 

tys.  

Euro 

100-500 

tys. 

 Euro 

powy-

ej 500 

tys. 

Euro  

Inwestycje brutto (w z  na gosp.) 11551 11 5990 17839 43896 153777 389891 

Amortyzacja (w z  na gosp.) 20695 8367 17073 30869 50968 106501 503622 

Inwestycje netto (w z  na gosp.) -9144 -8356 -11083 -13030 -7072 47276 -113730 

Stopa reprodukcji maj tku trwa e-

go w % 

 

-1,41 

 

-2,71 

 

-2,01 

 

-1,31 

 

-4,39 

 

1,52 

 

-1,36 

Wska nik rentowno ci kapita u 

w asnego ROE w % 

 

-2,17 

 

-21,32 

 

-4,45 

 

0,17 

 

2,92 

 

7,17 

 

1,54 

Wska nik bie cej p ynno ci 

finansowej 

 

8,41 

 

50,06 

 

16,77 

 

9,64 

 

6,21 

 

3,99 

 

13,15 

Wska nik p ynno ci przyspieszo-

nej 

 

5,88 

 

32,77 

 

10,83 

 

6,47 

 

4,17 

 

3,02 

 

11,06 

ród o: obliczenia w asne na podstawie Wyniki Standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczest-

nicz ce w Polskim FADN. IERiG , Warszawa 2017, s. 57-58. 

W odniesieniu do analizowanych gospodarstw tylko w przypadku tych o wielko ci 

od 100 do 500 tys. Euro warto  inwestycji netto by a dodatnia i wynosi a 47276 z . 

Stopa reprodukcji maj tku trwa ego obliczana jako relacja warto ci inwestycji brutto do 

warto ci rodków trwa ych w tym przypadku wynios a 1,52%. Wyst puj ca reprodukcja 

rozszerzona wiadczy o tym, e dokonuje si  tutaj nie tylko proste odtworzenie zu ytych 

rodków produkcji, ale ma miejsce tak e zwi kszenie i unowocze nienie aparatu 

wytwórczego. 

Efektywno  gospodarowania, wiadcz c  o jako ci zarz dzania, mo na okre li  

tak e na podstawie oceny kondycji finansowej gospodarstw rolnych. Wska nik 

rentowno ci kapita u w asnego ROE oblicza si  jako relacj  wyniku finansowego netto i 

kapita u w asnego. Przedstawia on zdolno  gospodarstwa do wypracowania zysku netto 

z jednej z otówki kapita u w asnego. Jest on najbardziej syntetycznym wska nikiem 

rentowno ci, gdy  uwzgl dnia wszelkie skutki decyzji i dzia a  operacyjnych, 

inwestycyjnych i finansowych. Dodatni  rentowno ci  kapita u w asnego odznacza y si  

gospodarstwa o wielko ci ekonomicznej powy ej 25 tys. Euro. Im wi ksza jest 

rentowno  tym lepsze s  perspektywy rozwojowe gospodarstwa i wi cej rodków 

mo na przeznaczy  ono na zakup rodków trwa ych i obrotowych. Relatywnie 

najwy sz  rentowno ci  (7,17%) odznacza y si  gospodarstwa o wielko ci od 100 do 

500 tys. Euro. 

O zdolno ci gospodarstwa do funkcjonowania na rynku informuje równie  

wska nik p ynno ci finansowej. Z danych przedstawionych w tabeli 7 wynika, e we 

wszystkich porównywanych grupach gospodarstw wska nik bie cej p ynno ci 

finansowej znacz co odbiega  od warto ci optymalnych (powinny one wynosi   1,5-
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2,013). Specyfika rolnictwa sprawia, i  wyst puje tutaj wolny obrót kapita u. rodki 

zainwestowane w aktywa obrotowe s  zwracane dopiero po zako czonym cyklu 

produkcyjnym, który zazwyczaj trwa jeden rok. Nie ma wówczas mo liwo ci 

wcze niejszego zbycia cz ci tego maj tku, nawet je li rachunek ekonomiczny na to 

wskazuje. W ród analizowanych gospodarstw szczególnie wysokie warto ci wska nika 

bie cej p ynno ci finansowej odnotowano w przypadku gospodarstw o niskim 

potencjale produkcyjnym. W przypadku gospodarstw o wielko ci ekonomicznej z 

przedzia u 8-25 tys. Euro wielko  wska nika wynios a 16,77 a gospodarstw o wielko ci 

ekonomicznej do 8 tys. Euro nawet 50,06. W a ciciele tych gospodarstw zbyt ma o 

inwestowali w rozwój, a zasób rodków obrotowych, nie by  wykorzystywany 

racjonalnie. Diametralnie inna sytuacja mia a miejsce w przypadku gospodarstw o 

du ym potencjale produkcyjnym. W gospodarstwach o wielko ci ekonomicznej 100-500 

tys. Euro wska nik bie cej p ynno ci finansowej wynosi  3,99 a podwy szonej 

p ynno ci finansowej 3,02. W a ciciele ich dysponuj c optymalnymi zasobami rodków 

trwa ych i obrotowych posiadali wiadomo  inwestowania jako niezb dnego warunku 

utrzymania pozycji konkurencyjnej. 

Wnioski 

Reasumuj c dotychczasowe rozwa ania mo na sformu owa  nast puj ce wnioski: 

- Potencja  ekonomiczny gospodarstw okaza  si  czynnikiem ró nicuj cym wielko  i 

struktur  ich maj tku. Jego warto  wzrasta a wraz ze wzrostem wielko ci ekono-

micznej gospodarstw. W strukturze warto ciowej aktywów ogó em, pozycj  dominu-

j c  posiada y aktywa trwa e. rednio w badanych gospodarstwach ich udzia  wyno-

si  w 2016 roku 87,9%. W odniesieniu do analizowanych gospodarstw widoczna by a 

zale no , i  wraz ze wzrostem wielko ci ekonomicznej zwi ksza  si  udzia  akty-

wów obrotowych. Dla gospodarstw o wielko ci ekonomicznej do 8 tys. Euro wynosi  

on 8.4%. W gospodarstwach o wielko ci ekonomicznej powy ej 500 tys. Euro udzia  

rodków obrotowych stanowi  ju  35,5% aktywów ogó em.  

- Jednym z parametrów oceny sprawno ci zarz dzania maj tkiem by a efektywno  

wykorzystania zasobów. W odniesieniu do produktywno ci kapita u - wyra onej 

warto ci  produkcji rolniczej przypadaj cej na 1000 z  warto ci rzeczowych rodków 

trwa ych i obrotowych, w analizowanych gospodarstwach wyst powa a zale no  

polegaj ca na wzro cie jej wielko ci wraz ze wzrostem wielko ci ekonomicznej go-

spodarstwa. Najwy szym poziomem dochodowo ci odznacza y si  gospodarstwa o 

wielko ci ekonomicznej 100-500 tys. Euro 

- Wyrazem w a ciwie prowadzonego procesu zarz dzania maj tkiem w gospodarstwie 

rolnym jest dzia alno  inwestycyjna. O rzeczywistym przyro cie inwestycji infor-

muje warto  inwestycji netto. W odniesieniu do analizowanych gospodarstw tylko 

w przypadku tych o wielko ci od 100 do 500 tys. Euro warto  inwestycji netto by a 

dodatnia Stopa reprodukcji maj tku trwa ego w tym przypadku wynios a 1,52%. 

Wyst puj ca reprodukcja rozszerzona wiadczy o  realnym zwi kszeniu i unowocze-

nieniu aparatu wytwórczego. 

                                                 
13 W. Gabrusewicz: Podstawy analizy finansowej. PWE Warszawa 2002, 250-254.  
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- Efektywno  gospodarowania, wiadcz c  o jako ci zarz dzania, mo na okre li  

tak e na podstawie oceny kondycji finansowej gospodarstw rolnych. Wska nik ren-

towno ci kapita u w asnego ROE jest najbardziej syntetycznym wska nikiem ren-

towno ci, gdy  uwzgl dnia on wszelkie skutki decyzji i dzia a  operacyjnych, inwe-

stycyjnych i finansowych. Dodatni  rentowno ci  kapita u w asnego odznacza y si  

gospodarstwa o wielko ci ekonomicznej powy ej 25 tys. Euro. Relatywnie najwy -

sz  rentowno ci  (7,17%) odznacza y si  gospodarstwa o wielko ci od 100 do 500 

tys. Euro. Im wi ksza jest rentowno , tym lepsze s  perspektywy rozwojowe gospo-

darstwa i wi cej rodków mo na przeznaczy  na zakup poszczególnych sk adników 

maj tku.  
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Summary  

The aim of this study is to show the scope of asset management of economic entities with 

various economic potential. The research material was data on farms characterized by diversified 

economic size, which carried out agricultural accounting for the needs of the Institute of Agricul-

tural Economics and Food Economy. The property of the holding was presented in a synthetic 

form as the sum of two groups of assets: fixed and current. Within the area of non-current assets, 

four components were analyzed and three components in the case of current assets. To assess the 

effects of management actions, the productivity and profitability of basic production factors were 

analyzed. The highest level of profitability was noted for farms with an economic size of 100-500 

thousand. Euro. An important parameter of the efficiency of management was the return on equity 
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ratio of ROE. Its positive value was characterized by farms with an economic size above 25,000. 

Euro. Higher profitability improved the development prospects of the farm and made more money 

available for the purchase of individual assets. 

Key words: fixed and current assets, economic size, property management, management 

efficiency. 
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