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Synopsis. Podjêto problem ekonomicznej zdolno�ci gospodarstw rolnych w Polsce do reprodukcji rozszerzonej.
Podstawê empiryczn¹ stanowi¹ dane pochodz¹ce z polskiej Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych
� FADN (Farm Accountancy Data Network). Analizê zdolno�ci inwestycyjnej gospodarstw przeprowadzono
dokonuj¹c wyceny nak³adów pracy w³asnej na poziomie p³acy parytetowej. Oceny zdolno�ci ekonomicznej do
ponoszenia nak³adów inwestycyjnych dokonano w odniesieniu do gospodarstw poszczególnych klas wielko�ci
wed³ug kryterium powierzchniowego. W analizie zaprezentowano skalê podejmowanych nak³adów inwestycyj-
nych netto w gospodarstwach poszczególnych klas wielko�ci i ich zwi¹zek z poziomem uzyskiwanych przez
rolników dochodów. Analizy dokonano w latach 2004-2008.

Wstêp
Min¹³ ju¿ pierwszy okres cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej, który mo¿na okre�liæ jako

wstêpny. W piêæ lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej o kolejnych dziesiêæ pañstw, pytania o
miejsce polskiego rolnictwa w europejskim modelu rolnictwa nie trac¹ na swojej aktualno�ci [Ro-
wiñski 2006, Zegar 2004, Wo� 2004]. To, czy polski sektor rolny zdo³a oprzeæ siê konkurencji, bêdzie
zale¿a³o od tego, czy poszczególne gospodarstwa bêd¹ mia³y wystarczaj¹c¹ si³ê ekonomiczn¹, aby
trwale ponosiæ ciê¿ar dostosowywania do zmieniaj¹cego siê otoczenia [Czy¿ewski 2007ab]. To ile
spo�ród obecnie istniej¹cych gospodarstw zdo³a staæ siê siln¹ czê�ci¹ polskiego agrobiznesu,
bêdzie w du¿ej mierze determinowane stopniem upowszechniania europejskiego modelu rolnictwa.
Nadanie realnego charakteru perspektywie uplasowania siê polskiego agrobiznesu w UE wymaga
ci¹g³ego monitoringu sytuacji ekonomicznej poszczególnych jego ogniw, który prowadzi³by do
przyjmowania najkorzystniejszych dla Polski rozwi¹zañ.

Metoda badañ
Celem opracowania jest ocena zdolno�ci do generowania dochodu rolniczego przez gospodar-

stwa rolne w Polsce. Poziom uzyskiwanych dochodów rolniczych w gospodarstwach rolnych po
przeliczeniu na osobê pe³nozatrudnion¹ odniesiono do poziomu przeciêtnego rocznego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej. Pozwoli³o to na wskazanie grupy gospodarstw parytetowych w
ogólnej populacji gospodarstw rolnych w Polsce. Wa¿nym celem opracowania jest tak¿e ocena
zdolno�ci gospodarstw do ponoszenia nak³adów inwestycyjnych na poziomie umo¿liwiaj¹cym
gospodarstwom odtwarzanie maj¹tku. Zdolno�æ po³¹czon¹ ze sk³onno�ci¹ rolników do inwesto-
wania wyra¿ono poziomem dokonywanych przez gospodarstwa nak³adów inwestycyjnych netto.
W dalszej kolejno�ci dokonano oceny sk³onno�ci rolników u¿ytkuj¹cych gospodarstwa poszcze-
gólnych grup obszarowych do akceptacji ni¿szego wynagrodzenia za pracê, wyra¿aj¹c j¹ pozio-
mem dysparytetu dochodowego po korekcie uzyskiwanych dochodów o zmianê warto�ci maj¹tku
gospodarstwa w kolejnych latach analizy. Analizy dokonano wykorzystuj¹c bazê danych FADN
dla lat 2004-2008.
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Struktura wielko�ci gospodarstw rolnych w Polsce
oraz poziom dochodów rolniczych

Podstawowym parametrem w ocenie wielko�ci gospodarstw rolnych jest obecnie wielko�æ eko-
nomiczna wyra¿ona w ESU (European Size Unit). Bazuj¹c na danych ostatniego Powszechnego
Spisu Rolnego PSR [2002] mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹c¹ strukturê gospodarstw rolnych (tab. 1).

Powy¿sze dane pokazuj¹ skalê rozdrobnienia gospodarstw rolnych w Polsce pod wzglêdem
wielko�ci ekonomicznej. Wynika z nich, ¿e tylko niespe³na 37% gospodarstw rolnych przekroczy³o
poziom 2 ESU. Zgodnie z metodologi¹ FADN w warunkach Polski jest to minimalny próg wielko�ci
ekonomicznej, który ustala doln¹ granicê wielko�ci ekonomicznej gospodarstw rolnych, w³¹czaj¹c
je do obserwacji w systemie FADN. Ju¿ sam odsetek gospodarstw nie bjêtych systemem rachun-
kowo�ci rolnej pokazuje skalê rozdrobnienia ekonomicznego podmiotów rolnych. Rolnictwo pol-
skie na tle rolnictwa innych pañstw Unii Europejskiej zajmuje pod tym wzglêdem jedno z ostatnich
miejsc wyprzedzaj¹c jedynie Bu³gariê i Rumuniê. Natomiast spo�ród pañstw starej Unii (UE-15)
równie nisko przyjêty próg ma jedynie po³udniowa czê�æ Irlandii (nie licz¹c pañstw innej strefy
klimatycznej). Dystans dziel¹cy polskie rolnictwo od warto�ci przeciêtnych dla UE wynika tak¿e z
porównania �redniej wielko�ci ekonomicznej gospodarstw z próby FADN, która w Polsce wynio-
s³a 10,2 ESU w 2006 roku i by³a niespe³na 3,3-krotnie mniejsza ni¿ w UE [Goraj 2009].

Porównanie wielko�ci gospodarstw rolnych w Polsce i UE wypada lepiej, gdy do porównania
zostanie u¿yty �redni obszar u¿ytków rolnych w grupie gospodarstw objêtych FADN. �redni
obszar UR gospodarstwa, by³ w tym okresie prawie 2-krotnie mniejszy od �redniej europejskiej. Nie
zmienia to jednak faktu, ¿e ponad 62% gospodarstw rolnych jest nie objêtych systemem FADN, a
polskie gospodarstwa nale¿¹ do najmniejszych w Unii Europejskiej.

Z powy¿szych danych wynika, ¿e zmiany w
zakresie struktury obszarowej gospodarstw rol-
nych s¹ i bêd¹ prawdopodobnie jeszcze d³ugo
podstawowym wyznacznikiem wzrostu efektyw-
no�ci struktur rolnych w polskim rolnictwie.
Strukturê agrarn¹ oraz jej zmiany w ostatnich la-
tach przedstawiono w tabeli 2.

Skutki niekorzystnej struktury obszarowej go-
spodarstw rolnych uwidaczniaj¹ siê w poziomie
dochodów uzyskiwanych przez osoby w nich pra-
cuj¹ce, a �ci�lej � zarz¹dzaj¹ce, bior¹c pod uwagê
specyfikê kategorii dochodu rolniczego. Dla zo-
brazowania zdolno�ci gospodarstw poszczegól-
nych klas wielko�ci obszarowej do generowania
dochodu rolniczego przedstawiono poziom docho-
dów na rysunku 1. Za punkt odniesienia przyjêto
poziom przeciêtnego rocznego wynagrodzenia net-
to w gospodarce narodowej.

Uzyskane wyniki ekonomiczne przez gospo-
darstwa rolne ró¿nych klas wielko�ci obszaro-
wej pokazuj¹, ¿e dopiero gospodarstwa dyspo-
nuj¹ce co najmniej zasobem gruntów na poziomie
30 ha UR, by³y zdolne do trwa³ego generowania
dochodu rolniczego umo¿liwiaj¹cego op³atê pra-
cy w³asnej na poziomie parytetowym. Grup¹ go-
spodarstw okresowo trac¹c¹ tê zdolno�æ, s¹ go-
spodarstwa o powierzchni 20-30 ha UR. Je�li
zatem, odnie�æ zdolno�ci gospodarstw do gene-
rowania dochodów na poziomie p³acy paryteto-
wej do udzia³u tych gospodarstw w strukturze
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obszarowej gospodarstw rolnych
w Polsce, to okazuje siê, ¿e go-
spodarstw trwale zdolnych by³o
3,4%, a ³¹cznie ze zdolnymi przej-
�ciowo � 7,0%.

Sytuacja dochodowa gospo-
darstw rolnych nabiera szczegól-
nego wymiaru je�li uwzglêdni siê
mo¿liwo�ci poszczególnych go-
spodarstw do ponoszenia nak³a-
dów modernizacyjnych. Specyfi-
ka kategorii dochodu rolniczego
nie pozwala na uwzglêdnienie w
sposób bezpo�redni dzia³alno�ci
inwestycyjnej w gospodarstwie,
a jedynie uwzglêdnia obliczony
umownie koszt amortyzacji dla
tych sk³adników maj¹tkowych,
które podlegaj¹ zu¿yciu w czasie. Nak³ady ponoszone na zmianê zasobów ziemi s¹ zatem z tego
wzglêdu nieuwzglêdniane. Dla znacznej czê�ci gospodarstw rolnych w Polsce, to w³a�nie mo¿liwo-
�ci finansowe zakupu ziemi rozstrzygaj¹ o ich istnieniu w najbli¿szych latach. Odpowiednio wysoki
poziom uzyskiwanych dochodów rolniczych umo¿liwia bowiem nie tylko zapewnienie porówny-
walnego poziomu i jako�ci ¿ycia osób pracuj¹cych w rolnictwie, ale równie¿ umo¿liwia ponoszenie
nak³adów inwestycyjnych, niezbêdnych dla utrzymania procesów modernizacyjnych.

Dzia³alno�æ inwestycyjna
W �wietle powy¿szych wyników, powstaje wiêc pytanie o rozdysponowanie dochodu rolni-

czego w gospodarstwach rolnych poszczególnych grup obszarowych. Szczególnie interesuj¹ce w
tej kwestii jest poznanie zdolno�ci i zarazem sk³onno�ci poszczególnych gospodarstw do odtwa-
rzania posiadanych zasobów maj¹tkowych. W tym celu pos³u¿ono siê kategori¹ inwestycji netto
(rys.  2). Analiza salda nak³adów inwestycyjnych (inwestycji netto) pozwala zaobserwowaæ male-
j¹cy ich poziom w grupie gospodarstw do 5 ha od 2005 roku, a w grupie gospodarstw 5-50 ha � od
2007 roku. Tendencjê wzrostow¹ inwestycji netto (wyra¿on¹ nominalnie) utrzyma³y jedynie go-
spodarstwa o powierzchni powy¿ej 50 ha. Przedstawione dane obrazuj¹ zatem jak zjawisko dekapi-
talizacji maj¹tku w rolnictwie obej-
muje coraz wieksz¹ grupê
gospodarstw rolnych w Polsce.
Jak dot¹d utrata zdolno�ci resty-
tucyjnych maj¹tku przez kolejne
grupy gospodarstw rolnych nie
przek³ada³a siê na tempo uwalnia-
nia ziemi rolniczej i na przeobra-
¿enia strukturalne w polskim rol-
nictwie. Chêæ utrzymania
gospodarstwa w sytuacji bardzo
ograniczonych mo¿liwo�ci pozy-
skania alternatywnych �róde³
utrzymania w�ród rodzin rolni-
czych sprawia, ¿e decyzje o za-
przestaniu produkcji rolniczej po-
dejmuje siê bardzo trudno.
Niejednokrotnie prowadzi to do
sytuacji w której rodziny rolnicze

Rysunek 1. Poziom dochodu rolniczego w gospodarstwach
objêtych FADN w zale¿no�ci od p³acy netto w gospodarce
narodowej w latach 2004-2008
�ród³o: Wyniki standardowe� 2004-2008.
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Rysunek 2. Poziom inwestycji netto w zale¿no�ci od po-
wierzchni gospodarstwa w latach 2004-2008
�ród³o: jak na rys. 1.
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decyduj¹ siê na ponoszenie wy-
datków inwestycyjnych kosztem
wynagrodzenia za pracê w³asn¹.
Szczególnie widoczna na tle za-
prezentowanych danych jest dzia-
³alno�æ inwestycyjna gospo-
darstw o powierzchni 20-30 ha,
które w 2005 roku mimo wygene-
rowania dochodu poni¿ej pozio-
mu p³acy parytetowej zrealizowa-
³y reprodukcjê maj¹tku w stopniu
rozszerzonym. Jaka jest zatem
sk³onno�æ zatrudnionych do ak-
ceptacji ni¿szego wynagrodzenia
za pracê w�ród gospodarstw po-
szczególnych klas obszarowych?

W celu zobrazowania rozdy-
sponowania dochodów rolni-

czych skorygowano je o saldo wydatków inwestycyjnych (inwestycje netto). Skorygowany po-
ziom dochodów odniesiono do poziomu przeciêtnego rocznego wynagrodzenia netto w gospodarce
narodowej w analogicznych okresach. Skorygowany poziom parytetu/dysparytetu dochodów w
gospodarstwach poszczególnych klas obszarowych wyra¿ono w procentach (rys. 3).

Zaprezentowane dane pokazuj¹, ¿e dekapitalizacja maj¹tku gospodarstw w ok. 93% gospodarstw
rolnych (wy³¹czaj¹c gospodarstwa o powierzchni do 5 ha w pierwszym roku analizy) nie zachodzi³a
kosztem ponadprzeciêtnych aspiracji p³acowych pracuj¹cych w polskim rolnictwie, a wrêcz przeciw-
nie. Wyniki obrazuj¹, ¿e tylko podmioty o powierzchni wiêkszej ni¿ 30 ha UR by³y w pe³ni zdolne do
zrealizowania zap³aty za pracê w³asn¹ w ca³ym okresie analizy. By³o to mo¿liwe, tak¿e w grupie
gospodarstw 20-30 ha, lecz tylko w 2007 roku. Pozosta³e gospodarstwa podejmowa³y nak³ady inwe-
stycyjne kosztem akceptacji ni¿szego wynagrodzenia, nie odtwarzaj¹c zazwyczaj posiadanego maj¹t-
ku. Warto w tym miejscu wyra�nie zaznaczyæ, ¿e kategoria dochodu rolniczego jest nie tylko niezreali-
zowan¹ zap³at¹ za pracê w³asn¹, ale tak¿e zap³at¹ z tytu³u: zaanga¿owanego w produkcjê maj¹tku i
zarz¹dzania. Te elementy s¹ wiêc w przypadku porównañ dochodów rolniczych z pracowniczymi
trwale pomijane. Mimo to, znaczna czê�æ z ok. 96% gospodarstw rolnych w Polsce, które nie generuj¹
wystarczaj¹co wysokich dochodów, podejmuje wysi³ek modernizacji w³asnych warsztatów pracy.
Nie zmienia to jednak faktu, ¿e w roku 2008 dodatnie saldo inwestycji uzyskiwa³y z regu³y gospodar-
stwa o powierzchni 30 ha i wiêcej, tj. oko³o 650 tys. gospodarstw rolnych w Polsce.

Podsumowanie
Przedstawione dane pokazuj¹, ¿e udzia³ gospodarstw zdolnych do rozwoju nie przekracza kilku

procent ogó³u gospodarstw w Polsce. Za gospodarstwa utrzymuj¹ce trwa³¹ zdolno�æ do ponoszenia
nak³adów inwestycyjnych mo¿na uznaæ, te które dysponuj¹ zasobami ziemi na poziomie oko³o 30 ha
UR. Wyniki FADN ukazuj¹, ¿e w wiêkszo�ci gospodarstw wysi³ek modernizacyjny dokonuje siê dziêki
akceptacji ni¿szego od parytetowego wynagrodzenia (za pracê) osób w nich pracuj¹cych. Taka sytu-
acja uwidacznia siê, zw³aszcza w�ród gospodarstw o powierzchni 20-30 ha.  Warto jednak wyra�nie
podkre�liæ, ¿e bez zapewnienia wystarczaj¹co licznej grupie gospodarstw dochodów umo¿liwiaj¹cych
ponoszenie nak³adów inwestycyjnych, nie uda siê upowszechniæ europejskiego modelu rolnictwa.

Rysunek 3. Parytet skorygowanych dochodów rolniczych w
gospodarstwach wed³ug klas obszarowych w latach 2004-2008
�ród³o: jak na rys. 1.
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Summary
In the article the problem of farms economic ability to wider reproduction in Poland was taken up. Data

coming from from polish FADN (Farm Accountancy Data Network). constitute the empirical base. The analysis
of farms investment abilities were carried out to make evaluation of own labour on the level of pay parity. The
estimation of economic ability to incure investment expenditures was made in relation to farms of individual class
size according to area criteria. Scale of incurred netto investment expenditures in farms in individual class size
and its relationship with the level of farmers� profits was presented in the analysis. The analysis was carried out in
the years 2004-2008.
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