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Wprowadzenie

Celem funkcjonowania przedsi biorstw jest wzrost ich warto ci rynkowej, której 

efektem jest pomna anie bogactwa ich w a cicieli. W kontek cie funkcjonowania go-

spodarstw rolnych kryterium efektywno ci odwo uje si  bezpo rednio do nadwy ek 

wygenerowanych w ramach produkcji rolnej. Warto  rynkowa gospodarstwa rolnego 

bowiem jest trudna do oszacowania1 mi dzy innymi dlatego, e gospodarstwo rolne 

jako miejsce pracy nie jest oddzielone od gospodarstwa domowego. Reakcja na bod ce 

ekonomiczne w pewnym stopniu odbiega od decyzji podejmowanych przez przedsi -

biorstwa nierolnicze. Ponadto biologiczny charakter produkcji narzuca d ugotrwa y 

cykl wytwarzania, st d realokacja zasobów pracy jest o wiele bardziej ograniczona. 

Kieruj c si  tymi przes ankami, przyj to w badaniach zaprezentowanych w niniej-

szym artykule dwa kryteria efektywno ci: tzw. wielko  ekonomiczn  gospodarstwa 

rolnego oraz warto  dodan  netto. Ukazano zale no  tych miar od specjalizacji 

gospodarstwa rolnego, od powierzchni u ytków rolnych oraz lokalizacji badanych 

jednostek. Przyj to tez , i  powy sze zmienne stanowi  jednocze nie czynniki de-

terminuj ce efektywno  towarowego gospodarstwa rolnego.

* Projekt zosta  sfinansowany ze rodków Narodowego Centrum Nauki.
1 W literaturze podejmowane s  próby wyceny warto ci gospodarstw rolnych. Por. T. Kondraszuk, 

Gospodarstwo wiejskie jako podstawa rachunku ekonomicznego – uj cie metodyczne, „RN SERiA”, t. VIII 

z. 1, Warszawa–Pozna  2006.
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1. Materia  i metodyka bada

Badanie przeprowadzono na podstawie raportów publikowanych w ramach Pol-

skiego Farm Accountancy Data Network (FADN) System Zbierania i Wykorzysty-

wania Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych2. Analiz  obj to gospodarstwa 

rolne towarowe o wielko ci ekonomicznej równej lub wi kszej 2 ESU. Warto  ta 

okre lana jest na podstawie sumy warto ci standardowych nadwy ek bezpo rednich 

(SGM) wszystkich dzia alno ci wyst puj cych w danym podmiocie. Standardowa 

nadwy ka bezpo rednia jest nadwy k  warto ci produkcji danej dzia alno ci rol-

niczej nad warto ci  kosztów bezpo rednich w przeci tnych dla danego regionu 

warunkach produkcji. Parametrem s u cym do okre lania wielko ci ekonomicznej 

gospodarstwa rolnego jest Europejska Jednostka Wielko ci (ESU). Jedno ESU od-

powiada równowarto ci 1200 euro. Do oblicze  przyjmowane s  rednie z trzech 

lat odpowiedniego okresu na podstawie u rednionych danych rocznych z danego 

regionu, tak aby wyeliminowa  wp yw zmian produkcji lub cen produktów i rodków 

produkcji3.

W artykule dokonano analizy efektywno ci gospodarstw rolnych z uwzgl dnieniem 

powierzchni u ytków rolnych, typów rolniczych oraz lokalizacji gospodarstwa rolnego. 

Wed ug pierwszego z wymienionych kryteriów wyró nia si  gospodarstwa: bardzo 

ma e (pow.<5ha), ma e (5ha pow.<10ha), rednioma e (10ha pow.<20ha), redniodu e 

(20ha pow.<30ha), du e (30ha pow.<50ha), bardzo du e (pow. 50ha). Z kolei przyj-

muj c jako kryterium klasyfikacyjne specjalizacj  gospodarstwa rolnego, wyró ni  

mo na siedem typów rolniczych4: uprawy polowe, uprawy ogrodnicze, uprawy trwa e, 

krowy mleczne, zwierz ta ywione w systemie wypasowym, zwierz ta ziarno erne, 

mieszane. Gospodarstwa zaliczane do pierwszego typu specjalizuj  si  m.in. w uprawie 

zbo a, ro lin oleistych i str czkowych. Uprawy ogrodnicze w Polsce najcz ciej dotycz  

produkcji owoców i warzyw, tak e przeznaczonych do przetwórstwa, oraz orzechów 

i grzybów5. Przy tym uprawy ogrodnicze polowe zaliczane s  do upraw polowych. 

Gospodarstwa specjalizuj ce si  w uprawie m.in. drzew i krzewów owocowych 

( cznie z cytrusowymi) oraz gajów oliwnych nale  do typu rolniczego – uprawy 

trwa e. Kolejna grupa typów rolniczych dotyczy produkcji zwierz cej. Gospodarstwa 

hoduj ce byd o mleczne zaliczane s  do typu – krowy mleczne. Typ: zwierz ta ywione 

w systemie wypasowym – obejmuje hodowl  m.in.: byd a opasowego, byd a ogó em 

2 Podstaw  prawn  Polskiego FADN jest ustawa o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych 

z gospodarstw rolnych z 29 listopada 2000 r. (Dz.U. nr 3 z 2001 r. poz. 20 z pó n. zm.), a gromadzenie 

i przedstawianie danych zlecono Instytutowi Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej.
3 L. Goraj, S. Ma ko, D. Osuch, R. P onka, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne 

uczestnicz ce w Polskim FADN w 2009 roku. Cz  I. Wyniki standardowe, IERiG –PIB, Warszawa 2010, 

s. 8–12.
4 Decyzja Komisji z dn. 7 czerwca 1985 r. ustanawiaj ca wspólnotow  typologi  gospodarstw rolnych 

(85/377/EWG), Dz.U. L 220 z 17.8.1985.
5 O. Stefko, I. cka, Inwestycje w ogrodnictwie i metody oceny ich efektywno ci, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pozna  2009, s. 12.
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oraz kóz. Natomiast typ: zwierz ta ziarno erne, dotyczy hodowli zwierz t ywionych 

paszami tre ciwymi. Gospodarstwa mieszane obejmuj  hodowl : ró nych zwierz t, lecz 

z przewag  ywionych w systemie wypasowym, ró nych zwierz t, lecz z przewag  

ywionych paszami tre ciwymi, oraz upraw polowych i zwierz t ywionych w sy-

stemie wypasowym, a tak e ró nych upraw i zwierz t cznie. Do tego typu rolnego 

zaliczane s  gospodarstwa rolne, które nie spe niaj  wymogów okre lonych dla typów 

specjalistycznych.

W opracowaniu wykorzystano ponadto dane regionalne6 dotycz ce gospodarstw 

rolnych. Zgodnie z przyj t  przez FADN klasyfikacj  Polska podzielona zosta a na 4 

podstawowe regiony: Pomorze i Mazury, Wielkopolsk  i l sk, Mazowsze i Podlasie, 

Ma opolsk  i Pogórze. Pierwszy z nich, oznaczony numerem 785, obejmuje gospodar-

stwa rolne dzia aj ce na terenie województw: warmi sko-mazurskiego, pomorskiego, 

zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. Region Wielkopolska i l sk (numer 790) 

dotyczy województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolno l skiego oraz 

6 W opracowaniu wykorzystano nast puj ce sprawozdania FADN, dotycz ce statystyk regionalnych: 

K. Ba kowska, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestnicz ce w Polskim FADN 

w 2006 roku. Region FADN795 Mazowsze i Podlasie. Cz  I. Wyniki standardowe, IERiG –PIB, Warszawa 

2008, s. 39, 40, 44; R. Brzezik, I. Miko ajczyk, A. Wituszy ska, Wyniki standardowe uzyskane przez gospo-

darstwa rolne uczestnicz ce w Polskim FADN w 2007 (2008, 2009) roku. Region FADN785 Pomorze i Mazury. 

Cz  I. Wyniki standardowe, IERiG –PIB, Warszawa 2009 (2010, 2011), s. 39, 40, 44; I. Cholewa, K. Kambo, 

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestnicz ce w Polskim FADN w 2009 roku. Region 

FADN 795 Mazowsze i Podlasie. Cz  I. Wyniki standardowe, IERiG –PIB, Warszawa 2011, s. 39, 40, 44; 

P. Czarnota, R. Tarasiuk, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestnicz ce w Polskim 

FADN w 2006 roku. Region FADN800 Ma opolska i Pogórze. Cz  I. Wyniki standardowe, IERiG –PIB, 

Warszawa 2008, s. 39, 40, 44; S. Ma ko, A. Smolik, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa 

rolne uczestnicz ce w Polskim FADN w 2009 roku. Region FADN790 Wielkopolska i l sk. Cz  I. Wyniki 

standardowe, IERiG –PIB, Warszawa 2011, s. 39, 40, 44; I. Miko ajczyk, K. Zmarz owski, Wyniki standar-

dowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestnicz ce w Polskim FADN w 2006 roku. Region FADN 785 

Pomorze i Mazury. Cz  I. Wyniki standardowe, IERiG –PIB, Warszawa 2008, s. 39, 40, 44; E. Olewnik, 

A. Smolik, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestnicz ce w Polskim FADN w 2007 

(2008) roku. Region FADN790 Wielkopolska i l sk. Cz  I. Wyniki standardowe, IERiG –PIB, Warszawa 

2009 (2010), s. 39, 40, 44; D. Osuch, K. Zmarz owski, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa 

rolne uczestnicz ce w Polskim FADN w 2007 (2008) roku. Region FADN795 Mazowsze i Podlasie. Cz  I. 

Wyniki standardowe, IERiG –PIB, Warszawa 2009 (2010), s. 39, 40, 44; A. Smolik, Wyniki standardowe 

uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestnicz ce w Polskim FADN w 2006 roku. Region FADN790 Wiel-

kopolska i l sk. Cz  I. Wyniki standardowe, IERiG –PIB, Warszawa 2008, s. 39, 40, 44; J. Szmigiel, 

R. Tarasiuk, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestnicz ce w Polskim FADN w 2009 

roku. Region FADN800 Ma opolska i Pogórze. Cz  I. Wyniki standardowe, IERiG –PIB, Warszawa 2011, 

s. 39, 40, 44; R. Tarasiuk, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestnicz ce w Polskim 

FADN w 2007(2008) roku. Region FADN800 Ma opolska i Pogórze. Cz  I. Wyniki standardowe, IERiG –

PIB, Warszawa 2009 (2010), s. 39, 40, 44; Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa 

rolne prowadz ce rachunkowo  w 2005 roku. Wyniki z regionu FADN785 Pomorze i Mazury (FADN790 

Wielkopolska i l sk, FADN795 Mazowsze i Podlasie, FADN800 Ma opolska i Pogórze), IERiG –PIB, 

Warszawa 2006, s. 39, 40, 44; Wyniki uzyskane przez gospodarstwa rolne prowadz ce rachunkowo  

w 2004 roku. Wyniki reprezentatywne dla regionu FADN785 Pomorze i Mazury (FADN790 Wielkopolska 

i l sk, FADN795 Mazowsze i Podlasie, FADN800 Ma opolska i Pogórze), IERiG –PIB, Warszawa 2006, 

s. 23, 24, 28. 
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opolskiego. Kolejny region, któremu przypisano numer 795, obejmuje województwa: 

podlaskie, mazowieckie, ódzkie oraz lubelskie. Pozosta e województwa, czyli l -

skie, wi tokrzyskie, ma opolskie oraz podkarpackie, zosta y przyporz dkowane do 

regionu Ma opolska i Pogórze (numer 800).

Na potrzeby badania przyj to nast puj ce miary efektywno ci gospodarstw 

rolnych: wielko  ekonomiczna oraz warto  dodana netto. Warto  dodana net-

to stanowi jedn  z kategorii nadwy ek ekonomicznych mo liwych do osi gni -

cia przez gospodarstwo rolne7. Jest ona odzwierciedleniem zrealizowanej op aty 

wszystkich czynników produkcji zaanga owanych w dzia alno  gospodarstwa. 

W literaturze8 podkre la si , e jest to jedna z nielicznych miar, przy zastoso-

waniu której mo liwe staje si  porównanie wyników ekonomicznych uzyskiwa-

nych przez gospodarstwa rolne o zró nicowanej strukturze w asno ci czynników 

produkcji.

Badanie obejmuje lata 2004–20099. Wszystkie dane przedstawione w artykule 

s  warto ciami przeci tnymi dla rozpatrywanych grup gospodarstw rolnych. 

2. Charakterystyka badanych gospodarstw rolnych

Populacja towarowych gospodarstw rolnych o wielko ci ekonomicznej równej 

lub wi kszej 2 ESU w Polsce w okresie 2004–2009 wynios a ca 740 000 podmiotów. 

Próba reprezentacyjna obj a oko o 11 800 jednostek. Liczb  gospodarstw w próbie 

w podziale na typy rolnicze, powierzchni  u ytków rolnych oraz regiony przedsta-

wiono w tab. 1. 

7 Do kategorii nadwy ek ekonomicznych zalicza si : dochód pieni ny, nadwy k  bezpo redni  

z dzia alno ci, nadwy k  bezpo redni  gospodarstwa rolnego, warto  dodan , warto  dodan  brutto 

gospodarstwa rolnego w cenach rynkowych, warto  dodan  brutto gospodarstwa rolnego wed ug kosztów 

czynników produkcji, warto  dodan  netto gospodarstwa rolnego wed ug kosztów czynników produk-

cji oraz dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (kategoria FADN). Szerzej na ten temat: L. Goraj, 

S. Ma ko, Rachunkowo  i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa 

2009, s. 75–76.
8 Por. L. Goraj, S. Ma ko, R. Sass, Wyszkowska Z., Rachunkowo  rolnicza, Difin, Warszawa 2004, 

s. 50.
9 Sprawozdania z lat 2004–2005 dotycz  indywidualnych gospodarstw rolnych, natomiast pozosta-

e równie  tych posiadaj cych osobowo  prawn . W badaniu wykorzystano nast puj ce sprawozdania 

FADN: L. Goraj, S. Ma ko, D. Osuch, R. P onka, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa 

rolne uczestnicz ce w Polskim FADN w 2008 (2009) roku. Cz  I. Wyniki standardowe, IERiG –PIB, 

Warszawa 2009 (2010), s. 8–12, 39, 40, 44, 53, 55, 58; L. Goraj, D. Osuch, R. P onka, Wyniki standardowe 

uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestnicz ce w Polskim FADN w 2006 (2007) roku. Cz  I. Wyniki 

standardowe, IERiG –PIB, Warszawa 2007 (2008), s. 39, 40, 44, 55, 57, 60 (s. 39, 40, 44, 53, 55, 58); 

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestnicz ce w Polskim FADN w 2004 (2005) 

roku. Cz  I. Wyniki standardowe, IERiG –PIB, Warszawa 2006, s. 49, 50, 54, 63, 65, 68 (s. 39, 40, 44, 

55, 57, 60).
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Tabela 1. Liczba gospodarstw w badanej próbie wed ug typów rolniczych, 

powierzchni u ytków rolnych oraz regionów

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Typ rolniczy

Uprawy polowe 2573 2650 2622 2800 3241 3287

Uprawy ogrodnicze 335 350 424 438 446 416

Uprawy trwa e 410 418 439 471 494 514

Krowy mleczne 785 895 877 817 891 952

Zwierz ta ywione w systemie 

wypasowym 
1348 1332 1386 1501 1661 1807

Zwierz ta ziarno erne 1574 1611 1761 1681 1456 1488

Mieszane 4937 4614 4430 4470 4288 3967

Powierzchnia u ytków rolnych 

Bardzo ma e 793 650 675 624 598 511

Ma e 2 066 1 741 1 758 1 783 1 621 1 462

rednioma e 3 895 3 652 3 653 3 707 3 616 3 455

redniodu e 2 070 2 235 2 198 2 227 2 282 2 358

Du e 1 689 1 942 1 939 2 009 2 183 2 268

Bardzo du e 1 449 1 650 1 716 1 828 2 177 2 377

Region

Pomorze i Mazury 1 338 1 532 1 628 1 771 1 881 2 007

Wielkopolska i l sk 3 599 3 935 3 950 4 162 4 494 4 512

Mazowsze i Podlasie 4335 4900 4900 4840 4628 4529

Ma opolska i Pogórze 1246 1421 1461 1405 1474 1383

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych FADN.

W badanej populacji najwy sz  redni  powierzchni  u ytków rolnych cha-

rakteryzowa y si  jednostki, których g ównym kierunkiem produkcji by y uprawy 

polowe. Ich zasoby ziemi waha y si  przeci tnie w granicach od 22,9 do 25,1 ha na 

gospodarstwo. Jest to zwi zane z faktem, e stanowi ona niezb dny czynnik w pro-

cesie produkcji zarówno zbó , jak i ro lin oleistych. Podobna sytuacja wyst puje 

w przypadku gospodarstw specjalizuj cych si  w hodowli krów mlecznych oraz 
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zwierz t ywionych w systemie wypasowym. Dla tego typu podmiotów rednia 

powierzchnia u ytków rolnych wynios a odpowiednio – od 12,9 do 17,4 ha oraz od 

15,6 do 21,7 ha. Stosunkowo du y redni obszar ziemi u ytkowanej rolniczo (od 

15,7–18,9 ha) posiada y tak e gospodarstwa, których g ównym kierunkiem produkcji 

by a hodowla zwierz t ziarno ernych, co wynika z faktu, i  gospodarstwa te zajmuj  

si  tak e produkcj  ro linn , która jest komplementarn  dla produkcji podstawowej. 

Powierzchnia u ytków rolnych gospodarstw typu: mieszane waha a si  w przedziale 

przeci tnie od 14,8 do 16,3 ha na jednostk , natomiast typu: uprawy trwa e rednio 

od 7,7 do 8,7 ha na gospodarstwo. Gospodarstwa, których g ównym kierunkiem 

produkcji s  uprawy ogrodnicze, charakteryzowa y si  najni szymi zasobami ziemi 

rolniczej spo ród wszystkich typów (od 2,5 do 4,1 ha). Najwy sz  warto  produkcji 

w badanym okresie osi gn y gospodarstwa typu: zwierz ta ziarno erne (przeci tnie 

od 202 399 do 242 514 z  na gospodarstwo) oraz uprawy ogrodnicze (przeci tnie od 

150 651 do 178 068 z  na gospodarstwo), najni sz  natomiast podmioty o wielokie-

runkowej strukturze produkcji.

Pomorze i Mazury to region, w którym zlokalizowana jest wi kszo  wielkoob-

szarowych gospodarstw rolnych, które powsta y w wyniku restrukturyzacji by ych 

pa stwowych gospodarstw rolnych. Dla tego regionu charakterystyczne s  równie  

indywidualne gospodarstwa rodzinne o stosunkowo du ej powierzchni (15–20 ha). 

Podobne cechy reprezentuje region Wielkopolska i l sk, który charakteryzuje si  

dobrze rozwini tym rolnictwem oraz znacznym udzia em du ych gospodarstw rol-

nych, które równie  powsta y po restrukturyzacji pa stwowych gospodarstw rolnych. 

Natomiast wi kszo  gospodarstw rolnych funkcjonuj cych w regionie Mazowsze 

i Podlasie stanowi  rodzinne gospodarstwa indywidualne o stosunkowo niskich na-

k adach pracy i kapita u10. Cech  charakterystyczn  regionu Ma opolska i Pogórze 

jest du e rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Na tym obszarze funkcjonuj  przede 

wszystkim bardzo ma e gospodarstwa rolne w wi kszo ci u ytkowane w celach 

samozaopatrzeniowych11.

3.  Efektywno  towarowych gospodarstw rolnych 

wed ug specjalizacji gospodarstwa rolnego

rednie warto ci wielko ci ekonomicznej oraz rednie warto ci dodane netto, osi g-

ni te przez gospodarstwa rolne uczestnicz ce w Polskim FADN w badanym okresie, 

z uwzgl dnieniem specjalizacji tych podmiotów zaprezentowano na rysunkach 1 i 2. 

10 W. Stola, Regionalne zró nicowanie struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Pol-

ska przestrze  wiejska: procesy i perspektywy, red. J. Ba ski, Studia Obszarów Wiejskich, t. 6, Warszawa 

2004, s. 10–15.
11 B. Górz, Wspó czesne przemiany na obszarach wiejskich po udniowo-wschodniej Polski, [w:] Polska 

przestrze …, s. 197.
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Rys. 1. Wielko  ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce wed ug warto ci przeci tnych

z uwzgl dnieniem typów rolniczych (ESU)

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych FADN.

Rys. 2. Warto  dodana netto gospodarstw rolnych w Polsce wed ug warto ci przeci tnych 

z uwzgl dnieniem typów rolniczych (PLN)

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych FADN.

Najwy sz  wielko  ekonomiczn  oraz warto  dodan  netto w badanym okresie, 

podobnie jak warto  produkcji wykazywa y gospodarstwa typu: zwierz ta ziarno erne 

oraz uprawy ogrodnicze. Z kolei najni sze warto ci badanych kategorii cechowa y 

gospodarstwa mieszane, co wiadczy o tym, i  specjalizacja gospodarstw jest czynni-
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kiem determinuj cym osi gane nadwy ki. Uzyskane wyniki s  zbie ne z rezultatami 

bada  prezentowanych w literaturze przedmiotu12. W pi miennictwie podkre la si  

pozytywne znaczenie kierunku produkcji jako czynnika determinuj cego wysoko  

osi ganych nadwy ek ekonomicznych13, co równie  znajduje odzwierciedlenie w wy-

nikach uzyskanych dla badanych gospodarstw rolnych. Gospodarstwa typu: uprawy 

ogrodnicze, jak równie  typu: zwierz ta ziarno erne s  najbardziej dynamicznie 

rozwijaj c  si  grup  producentów rolnych14. Ich pozycja konkurencyjna jest konse-

kwencj  ich elastyczno ci wzgl dem wymaga  rynkowych, mi dzy innymi poprzez 

podejmowanie przedsi wzi  inwestycyjnych oraz relatywnie wi ksze mo liwo ci 

pozyskania kapita u obcego na finansowanie dzia alno ci.

4.  Efektywno  towarowych gospodarstw rolnych 

wed ug powierzchni u ytków rolnych

Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono wyniki dotycz ce przeci tnych warto ci wiel-

ko ci ekonomicznej oraz przeci tnej warto ci dodanej netto badanych gospodarstw 

rolnych z uwzgl dnieniem powierzchni u ytków rolnych tych podmiotów.

Rys. 3. Wielko  ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce wed ug warto ci przeci tnych 

z uwzgl dnieniem powierzchni gospodarstw rolnych (ESU)

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych FADN.

12 M. J. Or owska, Sytuacja dochodowa gospodarstw o ró nym kierunku produkcji, „Acta Scienitarum 

Oeconomia” 2010, nr 9(2), s. 121–139.
13 J. Idczak, Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo WSB, 

Pozna  2001, s. 87.
14 Por. O. Stefko, Aktywno  inwestycyjna i umiej tno  pozyskiwania kapita u obcego jako warunki 

rozwoju i podnoszenia konkurencyjno ci gospodarstw indywidualnych w Polsce, „Journal of Agribusiness 

and Rural Development” 2008, nr 2(8), s. 135–143.
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Rys. 4. Warto  dodana netto gospodarstw rolnych w Polsce wed ug warto ci przeci tnych 

z uwzgl dnieniem powierzchni gospodarstw rolnych (PLN)

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych FADN.

Ziemia w rolnictwie stanowi podstawowy czynnik produkcji, determinuje zatem 

wysoko  dochodów rolniczych15. Z bada  przeprowadzonych w ród gospodarstw 

uczestnicz cych w Polskim FADN wynika, i  najwy sz  wielko  ekonomiczn , 

a tak e warto  dodan  netto uzyska y gospodarstwa bardzo du e. Powierzchnia 

u ytków rolnych tych podmiotów przewy sza a 50 ha. 

5. Efektywno  towarowych gospodarstw rolnych – uj cie regionalne

Zró nicowanie rednich warto ci wielko ci ekonomicznej oraz redniej warto ci 

dodanej netto gospodarstw rolnych w badanych regionach przedstawiono na rysun-

kach 5 oraz 6.

W ca ym badanym okresie najwy szym poziomem przeci tnej warto ci dodanej 

netto oraz najwy sz  redni  wielko ci  ekonomiczn  charakteryzowa y si  gospo-

darstwa rolne z regionu Pomorza i Mazur oraz z regionu Wielkopolska i l sk, czyli 

regionów, w których zlokalizowana jest wi kszo  wielkoobszarowych gospodarstw 

rolnych. Najni szym poziomem obu badanych warto ci charakteryzowa y si  podmioty 

gospodaruj ce na terenie regionu Ma opolska i Pogórze oraz Mazowsze i Podlasie, 

gdzie wyst puje du e rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Przyczyn tej sytuacji mo na 

upatrywa  w tym, i  wi ksze gospodarstwo rolne zazwyczaj dysponuje wy szym 

15 A. Grzelak, Zwi zki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990, Próba okre lenia inten-

sywno ci i efektywno ci, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna  2008, s. 20.
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potencja em ekonomicznym, który – jak dowodz  wyniki bada  empirycznych16 – 

determinuje wysoko  osi ganego dochodu.
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Rys. 5. Wielko  ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce wed ug 

warto ci przeci tnych w uj ciu regionalnym (ESU)

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych FADN.
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Rys. 6. Warto  dodana netto gospodarstw rolnych w Polsce wed ug 

warto ci przeci tnych w uj ciu regionalnym (PLN)

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych FADN.

16 Por. J. Myszczyszyn, Poziom i zró nicowanie dochodów rolniczych, Folia Universitatis Agricultu-

rae Stetinensis nr 222, ZN AR w Szczecinie, Oeconomica nr 40, Szczecin 2001; W. Poczta, J. redzi ska, 

A. Mrówczy ska-Kami ska, Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej wed ug typów 

rolniczych, ZN SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki ywno ciowej, Warszawa 2009.
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Zako czenie

Przeprowadzone badania umo liwi y sformu owanie nast puj cych wniosków: 

a) najwy sz  wielko  ekonomiczn  oraz warto  dodan  netto w badanym okresie, 

podobnie jak warto  produkcji wykazywa y gospodarstwa typu: zwierz ta ziarno-

erne i typu: uprawy ogrodnicze oraz gospodarstwa bardzo du e; b) najni sze war-

to ci przyj tych mierników efektywno ci charakteryzowa y gospodarstwa mieszane 

oraz gospodarstwa ma e – mo e to potwierdza , i  specjalizacja gospodarstw oraz 

powierzchnia u ytków rolnych s  czynnikami determinuj cymi osi gane nadwy ki; 

c) najwy sza przeci tna wielko  ekonomiczna oraz rednia warto  dodana netto 

cechowa a gospodarstwa rolne z regionów Pomorze i Mazury oraz Wielkopolska 

i l sk, najni sze warto ci omawianych kategorii osi ga y gospodarstwa z regionów 

Ma opolska i Pogórze oraz Mazowsze i Podlasie.

The efficiency of farms in poland from 2004 to 2009

The aim of the article is to analyze and evaluate the efficiency of farms in Poland. Commodity 

farms in Poland were examined which kept agricultural accounting books from 2004 to 2009. The 

paper uses empirical data from the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). Two criteria of 

efficiency were adopted in the presented paper: economic size and net added value. The paper shows 

the dependence of these measures on the specialization of the farm, the agricultural area and the loca-

tion of the units. The thesis accepted in the study assumes that these variables are the determinants of 

the effectiveness of commodity farms.


