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S t r e s z c z e n i e 

Przedstawiono skłonność do inwestycji oraz sytuację ekonomiczną dwóch grup gospodarstw 
zbożowych, funkcjonujących na glebach słabych, które w 2009 r. prowadziły rachunkowość dla Pol-
skiego FADN. Pierwszą grupę stanowiły gospodarstwa rozwojowe (dodatnia stopa reprodukcji ma-
jątku trwałego), drugą zaś gospodarstwa problemowe (ujemna stopa reprodukcji majątku trwałego). 

Słowa kluczowe: gleby słabe, gospodarstwo zbożowe, inwestycje, sytuacja ekonomiczna  

WSTĘP 

W Polsce w 2009 r. było blisko 27 tys. gospodarstw zbożowych (Zgodnie 
z metodologią FADN, gospodarstwo rolne jest gospodarstwem zbożowym, jeśli co 
najmniej 2/3 ogólnej wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej w gospodar-
stwie pochodzi z produkcji zbóż) o wielkości ekonomicznej powyżej 2 ESU (ang. 
European Size Unit), z czego 21,6% stanowiły gospodarstwa, funkcjonujące 
w trudnych przyrodniczych warunkach gospodarowania. Udział gleb dobrych 
i bardzo dobrych w gruntach ornych tych gospodarstw wynosił ok. 11%. Pozostałe 
89% to gleby słabe, najczęściej IVb i V klasy bonitacyjnej. Taki uśredniony obraz 
nie powinien dziwić, ponieważ jakość polskich gleb należy do najgorszych w Unii 
Europejskiej. Według SKŁODOWSKIEGO i BIELSKIEJ [2009], potencjał produkcyjny 
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przeciętnego hektara naszych gleb odpowiada potencjałowi przeciętnych 0,6 ha 
gruntów ornych w UE. 

ZEGAR [1985] pisał, że „jakość gruntów rolnych wpływa na całokształt organi-
zacji i ekonomikę gospodarstwa”, natomiast STAŃKO [1989] zauważył, że w miarę 
pogarszania się jakości użytkowanych gleb, następuje zmniejszanie się produktyw-
ności i dochodowości gospodarstw rolnych. Według obydwu, gospodarstwa funk-
cjonujące na słabych glebach charakteryzują się złym technicznym uzbrojeniem 
pracy, a zatem i małą jej wydajnością. Przeprowadzane inwestycje są niewielkie 
i w dłuższej perspektywie nie dają podstawy osiągania większych dochodów 
z działalności rolniczej. Szanse dalszego funkcjonowania takich gospodarstw są 
zatem ograniczone.  

Z przytoczonych opinii wynika, że prowadzenie działalności rolniczej na gle-
bach słabych jest mniej opłacalne, w tym opracowaniu postawiono jednak hipote-
zę, że w rzeczywistości nawet na tego rodzaju glebach funkcjonują zarówno go-
spodarstwa lepsze, jak i gorsze. Wiele zależy od ich kierowników, a dokładnie od 
ich wysiłku inwestycyjnego, który determinuje dalsze funkcjonowanie i rozwój 
gospodarstwa.  

Pierwszym celem tego artykułu jest ocena potencjału produkcyjnego, organiza-
cji produkcji, kosztów i efektów dwóch grup gospodarstw zbożowych, funkcjonu-
jących w 2009 r. na glebach słabych. Na jedną grupę składają się gospodarstwa od-
twarzające zużywający się w procesie produkcji majątek trwały, a na drugą te, któ-
re go nie odtwarzają. Drugim celem jest przeprowadzenie rachunku marginalnego 
dla tych cech organizacyjnych i ekonomicznych, które w sposób istotny statystycz-
nie wpływają na kierunek i siłę skłonności analizowanych gospodarstw do rozwoju. 

METODA BADAŃ 

Wyodrębniono 232 gospodarstwa zbożowe, funkcjonujące na glebach sła-
bych1), które prowadziły w 2009 r. rachunkowość dla Polskiego FADN (ang.: Farm 
Accountancy Data Network). Następnie podzielono je na dwie grupy. Pierwszą 
stanowiło 47 gospodarstw, zwanych dalej rozwojowymi, w których była dodatnia 
stopa reprodukcji majątku trwałego (dodatni stosunek kwoty inwestycji netto do 
wartości aktywów trwałych), drugą – 185 gospodarstw problemowych, które nie 
w pełni odtwarzały zużywający się w procesie produkcji majątek trwały (ujemny 
stosunek kwoty inwestycji netto do wartości aktywów trwałych), co świadczy 
o niezdolności tej grupy gospodarstw do rozwoju w dłuższej perspektywie.  

Podstawą oceny jakości gleb był w prezentowanym opracowaniu wskaźnik bo-
nitacji gleb, który uwzględnia takie cechy jak morfologia i właściwości fizyko-

                           
1) Według opinii RUNOWSKIEGO i ZIĘTARY [2007], gleby bardzo słabe i słabe to gleby o wskaźniku bo-
nitacji co najwyżej 0,7. 
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chemiczne gleby, położenie, miąższość poszczególnych poziomów (zwłaszcza po-
ziomu akumulacyjnego), strukturę, barwę, skład granulometryczny, przepuszczal-
ność, odczyn oraz zawartość związków wapnia [DOBRZAŃSKI, ZAWADZKI 1981]. 

W pierwszym etapie badań przeprowadzono analizę porównawczą obu wyod-
rębnionych grup gospodarstw. Analizie poddano: 
 wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego wyrażoną w ESU;  
 nakłady pracy ogółem określone w AWU (ang. Annual Work Unit), tj. jednost-

kach przeliczeniowych pracy (1 AWU = 2200 godzin pracy rocznie); nakłady 
pracy najemnej określono udziałem w nakładach pracy ogółem;  

 zasoby ziemi (ha) określone jako całkowity obszar użytków rolnych, obejmują-
cych ziemię własną oraz dzierżawioną, a także ziemię użytkowaną na zasadzie 
udziału w zbiorze z właścicielem;  

 bilans substancji organicznej obliczony z zastosowaniem tzw. współczynników 
reprodukcji lub degradacji substancji organicznej [KUNDLER i in. 1981], 
uwzględniających również masę produkowanych w gospodarstwie oraz kupo-
wanych nawozów naturalnych, a także masę słomy i poplonów przeznaczonych 
na przyoranie; 

 średnią wartość kapitału określoną jako średnia arytmetyczna wartość kapitału 
pracującego na końcu i na początku roku obrachunkowego (wskaźnik ten nie 
uwzględnia wartości ziemi będącej w dyspozycji właściciela gospodarstwa rol-
nego); 

 techniczne uzbrojenie (wyposażenie) pracy czyli stosunek średniej wartości ka-
pitału do nakładów pracy wyrażonej w AWU; 

 wiek kierownika gospodarstwa; 
 udział (%) kierowników gospodarstw z wykształceniem podstawowym i zasad-

niczym nierolniczym; 
 udział (%) kierowników gospodarstw posiadających następcę; 
 udział (%) zbóż w gruntach ornych; 
 obsadę zwierząt gospodarskich, w sztukach przeliczeniowych (LU)2) na 1 ha 

użytków rolnych; 
 koszty ogółem (zł·ha–1), określone jako suma kosztów bezpośrednich, ogólnogo-

spodarczych, amortyzacji i czynników zewnętrznych;  
 koszty bezpośrednie (zł·ha–1), w tym nawozów, środków ochrony roślin i nasion;  
 koszty czynników zewnętrznych (zł·ha–1), w tym pracy najemnej, odsetek od 

kredytów i czynszu dzierżawnego; 
 koszty amortyzacji (zł·ha–1); 
 plon pszenicy (dt·ha–1); 
 dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego policzony jako różnica wartości 

produkcji roślinnej, zwierzęcej i innej sprzężonej oraz kosztów, które objęły: 

                           
2) Livestock Unit (LU) – jednostka przeliczeniowa zwierząt gospodarskich stosowana w FADN. 
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amortyzację, zużycie pośrednie, saldo subwencji budżetowych i podatków oraz 
koszty czynników zewnętrznych (opłaty pracy najemnej, opłaty za dzierżawę 
środków produkcji i odsetek od kredytów oraz pożyczek); 

 dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na jednostkę pracy własnej FWU 
(ang. Family Work Unit); 

 dochód z zarządzania liczony jako dochód z gospodarstwa rolnego pomniejszo-
ny o koszty własnej pracy, ziemi i kapitału; przyjęto, że koszty własnych czyn-
ników produkcji są równe kosztowi najmu siły roboczej, czynszu dzierżawnego 
i odsetek w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2009 r. dla Pol-
skiego FADN. 

Drugim etapem analizy było ustalenie rachunku marginalnego statystycznie 
istotnych cech organizacyjnych i ekonomicznych gospodarstw rolnych metodą ana-
lizy probitowej. Wskazały one na kierunek i siłę skłonności do rozwoju gospo-
darstw z produkcją roślinną na glebach słabych.  

W tym celu stworzono model, w którym zmienną objaśnianą była stopa repro-
dukcji majątku trwałego. Zmienną tę potraktowano jako zmienną jakościową dy-
chotomiczną, która przyjmowała wartość jeden, kiedy stopa reprodukcji majątku 
trwałego gospodarstwa w 2009 r. była dodatnia oraz zero, kiedy gospodarstwo nie 
odtwarzało w pełni zużywającego się w procesie reprodukcji majątku.  

Stosując model probitowy uzyskano odpowiedź na pytanie – jak zmiana wy-
branej zmiennej objaśniającej o daną jednostkę wpłynie na skłonność do rozwoju 
gospodarstw funkcjonujących na glebach słabych.  

Proces budowy modelu ekonometrycznego rozpoczęto od doboru zmiennych 
objaśniających do modelu. Zmienne te powinny być nieskorelowane lub słabo sko-
relowane między sobą, a kolejne zmienne objaśniające powinny być ściśle skore-
lowane ze zmienną objaśnianą [KUFEL 2007]. Ten etap budowy modelu wykonano, 
wykorzystując sekwencyjną metodę doboru zmiennych „wstecz”, polegającą na 
eliminowaniu potencjalnych zmiennych o małej wartości statystyki t-Studenta (po-
niżej wartości krytycznej). Do analizy wykorzystano model probitowy o postaci: 

)......(   kk XXs 110  

gdzie:  
s – skłonność (prawdopodobieństwo); 
Φ – dystrybuanta standaryzowanego rozkładu normalnego N (0, 1); 
X1, …, Xk – zmienne objaśniające; 
0, 1, ..., k – parametry modelu; 
ξ – składnik losowy. 

Analizowano następujące zmienne: wielkość ekonomiczną gospodarstwa 
(ESU), powierzchnię użytków rolnych (ha), udział gruntów dzierżawionych (%), 
nakłady pracy ogółem (AWU), udział pracy własnej (%), techniczne uzbrojenie 
pracy (zł·AWU–1), udział środków trwałych w aktywach (%), dopłaty (zł·ha–1), 
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udział zbóż w użytkach rolnych (%), obsadę zwierząt (LU·ha–1), udział produkcji 
roślinnej w produkcji ogółem (%), udział produkcji zwierzęcej w produkcji ogółem 
(%), udział produkcji pozostałej w produkcji ogółem (%), koszty ogółem (zł·ha–1), 
koszty bezpośrednie (zł·ha–1), koszty nawozów (zł·ha–1), koszty środków ochrony 
roślin (zł·ha–1), koszty nasion ogółem (zł·ha–1), koszty nasion własnych (zł·ha–1), 
koszt pracy najemnej (zł·ha–1), koszt odsetek (zł·ha–1), koszt czynszu dzierżawnego 
(zł·ha–1), koszt amortyzacji (zł·ha–1), plony pszenicy (dt·ha–1), produktywność ziemi 
(zł·ha–1), produktywność aktywów (krotność), produktywność środków obroto-
wych (krotność), wydajność pracy (zł·AWU–1), dochodowość ziemi w (zł·ha–1), 
dochodowość aktywów (%), opłacalność produkcji (%), dochodowość pracy wła-
snej (zł·FWU–1), rentowność produkcji (%), dochód z zarządzania (zł). 

OCENA POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO, ORGANIZACJI PRODUKCJI, KOSZTÓW  
I EFEKTÓW ANALIZOWANYCH GRUP GOSPODARSTW ZBOŻOWYCH  

FUNKCJONUJĄCYCH NA GLEBACH SŁABYCH 

Różnice w wielkości ekonomicznej gospodarstw rozwojowych i problemo-
wych były znaczące. Wielkość ekonomiczna gospodarstw rozwojowych była 
o 52,3% większa niż pozostałych (tab. 1). 

Nakłady pracy wyrażone w AWU większą rolę odgrywały w gospodarstwach 
rozwojowych. Gospodarstwa te zatrudniały przeciętnie dwie osoby pełnozatrud-
nione, podczas gdy gospodarstwa pozostałe – 1,6 osoby. Wykorzystanie własnej siły 
roboczej w obu badanych grupach gospodarstw było znaczące (przekraczało 80%). 

Gospodarstwa rozwojowe posiadały średnio 113,5 ha użytków, czyli o 60,1% 
więcej niż gospodarstwa problemowe. Analizowane gospodarstwa w znaczącym 
stopniu gospodarowały na gruntach dzierżawionych. Gospodarstwa pierwszej gru-
py posiadały przeciętnie 50% gruntów dzierżawionych, podczas gdy pozostałe – 
46% (tab. 1).  

Duże było zróżnicowanie wartości posiadanego kapitału w obydwu grupach 
gospodarstw. Różnica ta wyniosła 78,3% na korzyść gospodarstw rozwojowych 
(tab. 1). 

Na funkcjonowanie gospodarstwa rolnego istotny wpływ ma wiedza i zdolno-
ści gospodarowania kierownika (tab. 2). Zdecydowaną większością gospodarstw 
jednej i drugiej grupy zarządzali mężczyźni, jednak w gospodarstwach rozwojo-
wych odsetek kierowników z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym nie-
rolniczym był mniejszy o 20,2 p.p. (punkty procentowe). Ponadto w gospodar-
stwach pierwszej grupy 88,7% kierowników gospodarstw miało następcę, podczas 
gdy w grupie porównawczej następcę miało 82,7% gospodarstw.  

Gospodarstwa rozwojowe miały lepsze techniczne uzbrojenie pracy (rys. 1). 
Wskaźnik ten w grupie gospodarstw rozwojowych wynosił ok. 397 tys. zł, tzn. był 
o 42,2% większy niż w gospodarstwach problemowych.  
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Tabela 1. Potencjał produkcyjny gospodarstw zbożowych rozwojowych i problemowych w 2009 r. 

Table 1. Production potential of progressive (developing) and conservative cereal farms in 2009 

Zmienna  
Variable 

Jednostka
Unit 

Gospodarstwa  Farms 
Różnica  

Difference 
rozwojowe 
progressive

(1) 

problemowe 
conservative 

(2) 

Wielkość ekonomiczna   Economic size ESU 22,7 14,9 52,31) 

Nakłady pracy razem   Labour inputs in total  AWU 2,0 1,6 25,01) 

– w tym praca własna    
– share of own (unpaid) labour 

% 81,0 84,0 –3,02) 

Powierzchnia użytków rolnych    
Total farmland acreage 

ha 113,5 70,9 60,11) 

– w tym grunty dzierżawione 
– share of rented farmland 

% 50,0 46,0 4,02) 

Średnia wartość kapitału   Average farm capital PLN 801 848 449 597 78,31) 

1) W procentach [(1–2)/2]·100. 
2) W punktach procentowych (1–2);  
Objaśnienia: ESU (ang. European Size Unit) – jednostka wielkości ekonomicznej gospodarstwa; AWU (ang. An-
nual Work Unit) – jednostka przeliczeniowa pracy (1 AWU = 2200 ha·rok–1). 
1) In percentage terms [(1–2)/2]·100. 
2) In percentage points (1–2);  
Explanations: ESU – European Size Unit (of economic farm potential); AWU – Annual Work Unit (1 AWU = 
2200 hrs·year–1). 

Źródło: wyniki własne na podstawie Polskiego FADN.   Source: own study based on Polish FADN. 
 

Tabela 2. Płeć, wykształcenie kierowników oraz posiadanie następcy w gospodarstwach zbożowych 
rozwojowych i problemowych w 2009 r. 

Table 2. Sex, education of owners and their successors in progressive and conservative cereal farms 
in 2009 

Zmienna  
Variable 

Jednostka
Unit 

Gospodarstwa  Farms 
Różnica1)  
Difference 

rozwojowe 
progressive

(1) 

problemowe 
conservative 

(2) 

Udział kierowników gospodarstw płci męskiej 
Share of male owners 

% 93,0 89,0 4,0 

Udział kierowników gospodarstw z wykształ-
ceniem podstawowym lub zasadniczym nierol-
niczym 
Share of owners with primary education 

% 23,4 43,6 –20,2 

Udział gospodarstw rolnych posiadających 
następcę 
Share of farms with successors 

% 88,7 82,7 6,0 

1) W punktach procentowych (1–2).   1) In percentage points (1–2). 

Źródło: wyniki własne na podstawie Polskiego FADN.   Source: own study based on Polish FADN. 
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Rys. 1. Techniczne uzbrojenie pracy w gospodarstwach zbożowych rozwojowych i problemowych  

w 2009 r.; źródło: jak w tabeli 1. 

Fig. 1. Technical ordnance of labour in progressive and conservative cereal farms in 2009  
source: as in tab. 1. 

Organizacja produkcji w obydwu analizowanych grupach była odmienna (rys. 
2). Udział zbóż w gruntach ornych (GO) w gospodarstwach rozwojowych wynosił 
77, a w pozostałych 81%. W gospodarstwach rozwojowych większa była obsada 
zwierząt. Wynosiła ona 0,17 LU·ha–1, podczas gdy w gospodarstwach pozostałych 
– jedynie 0,03 LU·ha–1. Gospodarstwom rozwojowym tak mała obsada nie prze-
szkadzała we właściwym bilansowaniu substancji organicznej w glebie (0,116 t·ha–1). 
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Rys. 2. Organizacja produkcji w gospodarstwach zbożowych rozwojowych i problemowych  
w 2009 r.; źródło: jak w tabeli 1. 

Fig. 2. Production organization in progressive and conservative cereal farms in 2009;  
source: as in tab. 1. 

W innej sytuacji były pozostałe gospodarstwa, w których bilans substancji or-
ganicznej był ujemny (–0,043 t·ha–1). W ich przypadku był to rezultat nie tylko ma-
łej obsady zwierząt, ale również niestosowania poplonów i słomy na przyoranie. 

Obie grupy gospodarstw na zrealizowanie produkcji poniosły różne koszty na 
1 ha UR (tab. 3). Koszty ogółem przeliczone na 1 ha UR w gospodarstwach rozwo-
jowych wynosiły 1940 zł i były mniejsze (o 7,3%) od kosztów poniesionych przez 
gospodarstwa porównawcze. Inaczej było w przypadku kosztów bezpośrednich –  
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Tabela 3. Poziom (PLN·ha–1) i rodzaje kosztów w gospodarstwach zbożowych rozwojowych i pro-
blemowych w 2009 r. 

Table 3. Level (PLN·ha–1) and kind of costs in progressive and conservative cereal farms in 2009 

Zmienna  Variable 

Gospodarstwa  Farms 
Różnica1) 

Difference1) 
% 

rozwojowe 
progressive 

(1) 

problemowe 
conservative 

(2) 

Koszty ogółem   Total costs 1 940 2 093 –7,3 

Koszty bezpośrednie, w tym: 
Total direct costs, of that: 

   820    805   1,8 

– koszty nawozów   costs of fertilizers    415    383   8,3 

– koszty środków ochrony roślin 
   crop protection costs 

   153    148   3,3 

– koszty nasion   costs of seeds    159    154   3,2 

Koszty pracy najemnej  Wages paid     137    148 –7,4 

Koszty czynszu dzierżawnego   Rent paid    108      91 18,7 

Koszty odsetek   Interest paid      82      74 10,8 

Koszty amortyzacji   Depreciation     369    449 –17,8   

1) [(1–2)/2]·100. 

Źródło, jak w tabeli 1. Source, as in tab. 1.  

w gospodarstwach rozwojowych były one większe o 1,8%, a koszty nawozów, 
środków ochrony roślin i nasion ogółem były większe w tej grupie odpowiednio 
o 8,3, 3,3 i 3,2%. 

Koszty czynszu dzierżawnego i odsetek również były większe w gospodar-
stwach rozwojowych, odpowiednio o 18,7 i 10,8%, mniejsze były w nich natomiast 
koszty wynagrodzeń i amortyzacji – odpowiednio o 7,4 i 17,8%. 

Większe koszty nawozów, środków ochrony roślin i nasion w gospodarstwach 
rozwojowych przyczyniły się m.in. do plonów pszenicy większych o 11,4% niż  
w gospodarstwach problemowych (rys. 3). 

 
 

0 10 20 30 40 50

 
Rys. 3. Plon pszenicy w gospodarstwach zbożowych rozwojowych i problemowych w 2009 r. 

źródło: jak w tabeli 1. 

Fig. 3. Wheat yields in progressive and conservative farms in 2009; source: as in tab. 1.  
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W wyniku analizy dochodów z rodzinnych gospodarstw rolnych stwierdzono 
istnienie różnic między gospodarstwami jednej i drugiej grupy (rys. 4). Gospodar-
stwa rozwojowe osiągnęły dochód o 85,5% większy niż gospodarstwa pozostałe.  
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Rys. 4. Dochód z gospodarstwa, na jednostkę pracy własnej (FWU) i z zarządzania w gospodar-
stwach rozwojowych i problemowych w 2009 r.; źródło: jak w tabeli 1. 

Fig. 4. Family farm income, income per family work unit (FWU), income from management of pro-
gressive and conservative cereal family farms in 2009; source: as in tab. 1. 

W przypadku dochodu na jednostkę pracy własnej (FWU) było podobnie. 
W gospodarstwach rozwojowych dochód ten wyniósł 61 728 zł, w problemowych 
– 40 223 zł. Co ważne, dochód jednej i drugiej grupy gospodarstw był większy niż 
dochód parytetowy (wynagrodzenie w pozarolniczych działach gospodarki), od-
powiednio o 65,8 i 8,0%. Tak było również w przypadku dochodu z zarządzania. 
W gospodarstwach rozwojowych dochód ten wynosił 37 549 zł, a w gospodar-
stwach pozostałych – 13 294 zł. 

WPŁYW WYBRANYCH CECH ORGANIZACYJNYCH I EKONOMICZNYCH NA KIE-
RUNEK I SIŁĘ SKŁONNOŚCI DO INWESTYCJI GOSPODARSTW ZBOŻOWYCH 

FUNKCJONUJĄCYCH NA GLEBACH SŁABYCH  

Stwierdzono, że na skłonność gospodarstw funkcjonujących na glebach sła-
bych do powiększania majątku trwałego największy pozytywny wpływ w 2009 r. 
miał wzrost stopy zadłużenia (rys. 5). Jej wzrost o kolejny 1 p.p. oznaczał wzrost 
prawdopodobieństwa przeprowadzenia inwestycji o 17%.  

Gospodarstwa inwestujące w majątek trwały to przede wszystkim te, których 
kierownikiem jest mężczyzna. W tym przypadku prawdopodobieństwo przeprowa-
dzenia inwestycji jest większe o 13,4% niż w gospodarstwach kierowanych przez 
kobiety. Nie bez znaczenia jest również posiadanie przez kierownika gospodarstwa 
następcy. W przypadku spełnienia tego warunku szansa zrealizowania nowej inwe-
stycji wzrasta o kolejne 7%.  
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Rys. 5. Czynniki pozytywnie wpływające na skłonność gospodarstw zbożowych funkcjonujących na 
glebach słabych do inwestycji; I – nakłady pracy ogółem (0,01 AWU), II – dochód z gospodarstwa 

(100 zł·ha–1), III – bilans substancji organicznej (t·ha–1), IV – dopłaty (100 zł·ha–1), V – następca 
(tak), VI – płeć (M), VII – stopa zadłużenia (1 p.p.); źródło: jak w tabeli 1. 

Fig. 5. Factors positively affecting the inclination of cereal farms on poor soils; I – total labour inputs 
(0.01 AWU), II – family farm income (100 PLN·ha–1), III – balance of soil organic matter (t·ha–1), IV 

– surcharges (100 PLN·ha–1), V – successors (yes) VI – sex (M), VII – level of debt (1 p.p.);  
source: as in tab. 1. 

Pozytywnie na skłonność do rozwoju gospodarstw funkcjonujących na glebach 
słabych wpływał wzrost dopłat i dochodu z gospodarstwa rolnego. Każdorazowo 
wzrost o 100 zł·ha–1 wpływał na wzrost szansy zrealizowania w tych gospodar-
stwach nowej inwestycji odpowiednio o 5,7 i 4,4%. 

Skłonność do rozwoju gospodarstw bilansujących substancję organiczną  
w glebie wzrastała o 4,6%. W gospodarstwach tych wystąpił tylko śladowy, ale 
pozytywny wpływ dalszego wzrostu nakładów pracy ogółem. 

Do czynników negatywnie oddziałujących na skłonność do rozwoju gospo-
darstw na glebach słabych należą: udział zbóż w użytkach rolnych oraz koszty 
amortyzacji (rys. 6). Zwiększenie udziału zbóż o 1 p.p. powoduje zmniejszenie 
skłonności gospodarstw do rozwoju o 22,0%, natomiast wzrost kosztów amortyza-
cji o 100 zł·ha–1 wpływa na zmniejszenie skłonności do rozwoju o 12,8%.  
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Rys. 6. Czynniki negatywnie wpływające na skłonność gospodarstw zbożowych funkcjonujących  
na glebach słabych do inwestycji; źródło: jak w tabeli 1. 

Fig. 6. Factors negatively affecting the inclination of cereal farms managed on poor soils  
to investments; source: as in tab. 1. 
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WNIOSKI 

Do analizy gospodarstw zbożowych funkcjonujących na glebach słabych wy-
korzystano dane pochodzące z bazy Polskiego FADN za 2009 r. W pierwszej czę-
ści opracowania oceniono potencjał produkcyjny, organizację produkcji, koszty 
i efekty dwóch grup gospodarstw wydzielonych ze względu na wielkość stopy re-
produkcji majątku trwałego. Pierwszą grupę stanowiły gospodarstwa rozwojowe ze 
stopą reprodukcji majątku trwałego większą od zera, drugą – gospodarstwa pro-
blemowe o wartości tej stopy mniejszej bądź równej zero.  

W drugiej części opracowania ustalono cechy organizacyjne i ekonomiczne, 
które w stopniu statystycznie istotnym wpływały na skłonność gospodarstw funk-
cjonujących na glebach słabych do inwestycji. Przesłankę do tego typu analiz sta-
nowiło przekonanie autora, że również na tego typu glebach funkcjonują gospodar-
stwa aktywnie prowadzące proces produkcji rolniczej, a inwestycje, które realizują 
dają podstawę do ich dalszego trwania i rozwoju. 

Wyniki analiz umożliwiły sformułowanie następujących wniosków: 
1. Gospodarstwa rozwojowe, na tle pozostałych, charakteryzowały się większą 

wielkością ekonomiczną oraz większymi nakładami pracy, z większym udziałem 
pracy donajętej. Miały ponadto większy obszar użytków rolnych i kapitał oraz 
większe techniczne uzbrojenie pracy. 

2. Jest prawdopodobne, że w gospodarstwach rozwojowych wyższy poziom ja-
kości pracy zarządczej oraz wiedzy na temat produkcji rolniczej rekompensowały 
negatywne skutki małej obsady zwierząt i dużego udziału zbóż w użytkach rol-
nych, czego rezultatem jest korzystny poziom bilansowania substancji organicznej 
w glebie.   

3. Gospodarstwa rozwojowe ponosiły większe koszty bezpośrednie, w tym na-
wozów, środków ochrony roślin i nasion, co znalazło odzwierciedlenie np. 
w większych plonach pszenicy. Śmiałe decyzje inwestycyjne były w ich przypadku 
efektem korzystnej sytuacji dochodowej, o czym informuje zarówno poziom do-
chodu z działalności rolniczej, jak i z zarządzania. 

4. Spośród statystycznie istotnych czynników zwiększających skłonność go-
spodarstw funkcjonujących na glebach słabych do inwestycji należy wyróżnić sto-
pę zadłużenia, płeć kierownika i posiadanie przez niego następcy. Nie bez znacze-
nia był również dodatni bilans substancji organicznej w glebie oraz zwiększenie 
dopłat i dochodu z działalności rolniczej. Pozytywne znaczenie, lecz tylko w nie-
wielkim stopniu, ma również zwiększenie nakładów pracy ogółem. Spośród nega-
tywnych czynników należy wyróżnić zwiększenie udziału upraw zbóż w użytkach 
rolnych oraz zwiększenie kosztów amortyzacji. 

Z zaprezentowanej analizy wynika, że na glebach słabych również istnieją go-
spodarstwa charakteryzujące się aktywnością inwestycyjną. Niepokoić może tylko 
to, że jednostki te stanowią zaledwie niewielką część analizowanej próby.  
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Marek ZIELIŃSKI 

INVESTMENT RESTRICTIONS AND POSSIBILITIES  
OF THE CEREAL FARMS MANAGED ON LOW QUALITY SOILS 

Key words: cereal farms, economic situation, investments, low quality soils  

S u m m a r y 

The aim of study was to determine the investment possibilities and restrictions, as well as the 
economic situation of two groups of the cereal farms managed on poor soils. In 2009 both groups 
collected data for the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). First group consisted of so-
called developing farms (of positive investment rate), whereas the second group included so-called 
conservative farms (of negative investment rate). 

 


