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Wpáyw wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na
ich moĪliwoĞci rozwojowe
Impact of the economic size of farms in the EU on their
development possibilities
Synopsis. Poziom wypracowanych dochodów oraz reprodukcji Ğrodków trwaáych w gospodarstwach
rolniczych krajów UE-25 w latach 2004-2006 byá silnie zróĪnicowany. Analiza gospodarstw rolnych z
trzech najwiĊkszych klas wielkoĞci ekonomicznej wykazaáa, Īe wskaĨnik zdolnoĞci do
samofinansowania reprodukcji, wskaĨnik reprodukcji Ğrodków trwaáych oraz wartoĞü inwestycji brutto i
netto byáy wspóázaleĪne i rosáy wraz ze wzrostem wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw. Gospodarstwa z
klasy wielkoĞci (5) 40 - <100 ESU w badanym okresie realizowaáy reprodukcjĊ prostą Ğrodków trwaáych.
Tylko gospodarstwa z klasy (6) >=100 ESU wielkoĞci zapewniaáy rozszerzoną reprodukcjĊ Ğrodków
trwaáych. Gospodarstwa z klasy wielkoĞci (4) 16 - <40 ESU zdolne byáy tylko do zawĊĪonej reprodukcji
Ğrodków trwaáych. Zachowania inwestycyjne rolników z krajów UE-15 i nowo przyjĊtych krajów UE-10
wyraĨnie siĊ róĪniáy. W pierwszej grupie mimo wypracowania nadwyĪki nie byáa ona przeznaczana na
samofinansowanie inwestycji i rozwoju. W drugiej grupie poziom wypracowanej nadwyĪki na
samofinansowanie warunkowaá inwestycje i rozwój.
Sáowa kluczowe: wielkoĞü ekonomiczna, wskaĨnik zdolnoĞci do samofinansowania reprodukcji,
wskaĨnik reprodukcji Ğrodków trwaáych
Abstract. The level of earned incomes and renewal of fixed assets differed significantly among farms in
the EU-25 group in years 2004-2006. The analysis of farms belonging to three biggest classes of
economic size showed that abilities to self-finance reproduction, to reproduce fixed assets and to make
gross as well as net investments were interdependant and were growing together with the growth of
economic size of farms. The farms of size class (5) 40 - <100 ESU during the analysed period achieved
simple reproduction of fixed assets. Only farms of size class (6) >=100 ESU enabled extended
reproduction of fixed assets. The farms in size class (4) 16 - < 40 ESU accomplished only a narrowed
reproduction of fixed assets. Decisions of farmers in the EU-15 group and in the new member states in
the UE-10 group differed significantly. In the first group, although a surplus was achieved, it was not
spent on self-financed investments and development. In the second group the level of earned surplus for
self-financing determined investments and development.
Key words: economic size, ability to self-finance reproduction, fixed assets reproduction ratio

WstĊp
Inwestowanie, powiĊkszanie zasobów i dodatnia akumulacja gospodarstw rolnych
Ğwiadczą o moĪliwoĞciach rozwojowych i chĊci dalszego gospodarowania [Józwiak 2004].
Wychodząc z kwoty wypracowanego dochodu z gospodarstwa rolnego, moĪna okreĞliü
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zdolnoĞü gospodarstwa do rozwoju, obliczając tzw. nadwyĪkĊ na samofinansowanie rozwoju.
W rolnictwie francuskim nadwyĪka na samofinansowanie rozwoju stanowi najwaĪniejsze
kryterium oceny moĪliwoĞci gospodarstwa do podejmowania inwestycji produkcyjnych oraz
okreĞlania ich rozmiarów. Punktem wyjĞcia do okreĞlenia zdolnoĞci do samofinansowania
rozwoju jest dochód brutto z gospodarstwa rolnego, bĊdący sumą dochodu z gospodarstwa
rolnego i amortyzacji. WielkoĞü ta powinna co najmniej sfinansowaü koszty pracy wáasnej
oraz raty kredytu. JeĪeli pozostaje nadwyĪka, to okreĞla ona wielkoĞü Ğrodków, które moĪna
przeznaczyü jako wkáad wáasny w procesie inwestowania. Przy wycenie pracy wáasnej
wedáug umownej opáaty, nadwyĪka ma charakter nadwyĪki potencjalnej. JeĪeli nakáad pracy
wáasnej wycenia siĊ na podstawie pobraĔ z dochodu gospodarstwa produkcyjnego na wydatki
domowe, oceniamy rzeczywistą nadwyĪkĊ na samofinansowanie [Goraj i MaĔko 2009, s.
165-167].
WaĪną informacją charakteryzującą moĪliwoĞci rozwojowe gospodarstw jest wskaĨnik
odnowienia Ğrodków trwaáych, obliczany jako procentowy stosunek wydatków
inwestycyjnych brutto do wartoĞci majątku trwaáego. MoĪliwoĞci rozwojowe gospodarstw
moĪna teĪ mierzyü wskaĨnikiem przyrostu Ğrodków trwaáych mierzonym stosunkiem
wartoĞci inwestycji netto, tj. po skorygowaniu wartoĞci inwestycji brutto o wartoĞü
amortyzacji, do wartoĞci Ğrodków trwaáych [Goraj i MaĔko 2009, s. 260].
Czynniki wewnĊtrzne, czyli poziom i jakoĞü zasobów wytwórczych, finansowe
moĪliwoĞci inwestycyjne, przewidywana opáacalnoĞü inwestycji w majątek trwaáy oraz
korzyĞci z alternatywnego uĪycia Ğrodków bĊdących w dyspozycji to kluczowe wyznaczniki
warunkujące sytuacjĊ ekonomiczną gospodarstw rolnych, a ich odzwierciedleniem są
dochody rolnicze ludnoĞci zatrudnionej w rolnictwie [Poczta i SiemiĔski 2009, s. 175].
W pracy Poczty i SiemiĔskiego [2009, s. 175-177], pomniejszając dochód rolniczy o
parytetowy fundusz konsumpcji, otrzymano akumulacjĊ, na podstawie której wnioskowano o
sytuacji ekonomicznej jednostek produkcyjnych, a poĞrednio takĪe o ich konkurencyjnoĞci w
przyszáoĞci.
Stopa reprodukcji majątku trwaáego to iloraz wartoĞci inwestycji netto wykonanych w
danym roku w gospodarstwie do wartoĞci Ğrodków trwaáych wystĊpujących w tym
gospodarstwie. WyróĪnia siĊ trzy rodzaje reprodukcji majątku trwaáego: ujemną (przyjmuje
wartoĞü poniĪej 0), prostą (o wartoĞci od 0 do 1%) i rozszerzoną (powyĪej 1%)
[Sobierajewska 2009, s. 218].
W podobnym sformuáowaniu relacja wartoĞci inwestycji netto do kwoty Ğrodków
trwaáych informuje o stopniu reprodukcji majątku. Stopa odtworzenia majątku trwaáego o
wartoĞci 0-0,99% oznacza reprodukcjĊ prostą, stopa o wartoĞci mniejszej reprodukcjĊ
ujemną, a o wartoĞci wiĊkszej reprodukcjĊ rozszerzoną [JuĨwiak 2009, s. 199].
WskaĨnik stopy reprodukcji majątku trwaáego wykorzystano do oceny zdolnoĞci do
reprodukcji dwóch grup gospodarstw (jedne czerpaáy swe dochody wyáącznie, bądĨ gáównie,
z pracy zarobkowej poza posiadanym gospodarstwem, drugie prowadziáy produkcjĊ na
terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania) o wielkoĞci powyĪej 16 ESU w 2006
r. w Polsce. Obie grupy charakteryzowaáy siĊ dodatnią reprodukcją majątku trwaáego. Stopa
reprodukcji majątku trwaáego w gospodarstwach pierwszej grupy wyniosáa 1,0%, w
przypadku drugiej grupy 6% [ZieliĔski 2008, s. 95].
Poziom reprodukcji majątku i związane z tym moĪliwoĞci rozwojowe moĪna teĪ oceniaü
relacją inwestycji do rocznych odpisów umorzeniowych. Na przykáad áączne nakáady
(inwestycje oraz remonty i konserwacje) Oddziaáu Terenowego AWRSP w Poznaniu w latach
1995-2002 na odtwarzanie majątku nie pozwalaáy na zachowanie reprodukcji prostej, tj. suma
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rocznych nakáadów byáa mniejsza niĪ wielkoĞü rocznych odpisów umorzeniowych [Nowak
2008, s. 76].
Wedáug Gomuáki [za Nowak 2008, s. 76] Ğrednio w Polsce, w latach 1990-2002, relacja
inwestycji brutto do amortyzacji w rolnictwie wynosiáa tylko 43,5%. Autor ten stwierdza, Īe
„poniewaĪ inwestycje byáy o ponad 50% mniejsze od amortyzacji, to wniosek o degradacji
majątku trwaáego jest oczywisty”.
Nie tylko wyniki ekonomiczne uzyskiwane i spodziewane decydują o skáonnoĞci do
inwestowania. DuĪe znaczenie mają czynniki subiektywne, psychologiczne. Stąd wskaĨnik
udziaáu gospodarstw rozwojowych istotnie wyjaĞniaá zmiennoĞü aktywnoĞci inwestycyjnej
rolników w podregionie bydgoskim w latach 1996-2006, mierzoną liczbą pozytywnie
wydanych opinii kredytowych na 100 gospodarstw w gminie [MaĔko i in. 2007].
NajwiĊcej wniosków o wydanie opinii kredytowej w podregionie bydgoskim w latach
1996-2005 záoĪyli rolnicy z powiatu inowrocáawskiego, a najmniej z sĊpoleĔskiego i
tucholskiego. Byáo to zbieĪne z samooceną rolników dotyczącą perspektyw rozwojowych
gospodarstwa. Rolnicy z terenów, gdzie dominuje przekonanie o celowoĞci rozwijania
gospodarstw poparte utrzymującym siĊ oĪywieniem inwestycyjnym, nawzajem siĊ stymulują,
odwaĪnie realizują swoje marzenia i stają siĊ otwarci na procesy rozwojowe. Rolnicy z
regionów o drugoplanowej pozycji rolnictwa przyjmują postawy wyczekujące, z trudem
decydując siĊ na modernizacjĊ swoich gospodarstw, co moĪe prowadziü do wzajemnego
zniechĊcania siĊ do inwestowania [MaĔko i in. 2006].
Na podstawie analizy zachowaĔ posiadaczy gospodarstw rolnych, w trudnych dla
rolnictwa latach 1996-2002 w Polsce, stwierdzono, Īe wybór strategii, tj. zespoáu spójnych
dziaáaĔ ukierunkowanych na realizacjĊ celów dáugofalowych, w mniejszym stopniu jest
pochodną warunków gospodarowania (jakoĞü gleb, poáoĪenie gospodarstwa) i wieku
producentów rolnych. WiĊksze znaczenie miaáy umiejĊtnoĞci zarządcze posiadaczy
gospodarstw, które znajdowaáy wyraz w skáonnoĞci do ryzyka. Przejawiaáo siĊ to w formie
zaciągania kredytów i korzystania z innowacji technicznych oraz technologicznych,
pozwalaáo powiĊkszaü i modernizowaü posiadany potencjaá wytwórczy gospodarstw
[Józwiak 2004].
Celem niniejszej pracy byáo porównanie gospodarstw rolniczych z trzech najwiĊkszych
klas wielkoĞci ekonomicznej ((4): 16 - <40 ESU, (5): 40 - <100 ESU, (6): >=100 ESU) w
UE-25 pod wzglĊdem moĪliwoĞci reprodukcji Ğrodków trwaáych i rozwoju.

Materiaá i metoda
Wykorzystano powszechnie dostĊpne, wszechstronne informacje, gromadzone wedáug
jednolitych zasad z reprezentacyjnej próby towarowych gospodarstw rolniczych
funkcjonujących na obszarze UE, zbierane w systemie rachunkowoĞci gospodarstw
rolniczych FADN (ang. Farm Accountancy Data Network).
Najnowsze informacje dostĊpne w FADN dla najliczniejszej grupy krajów dotyczą lat
2004-2006. Zmienne w bazie są szczegóáowo opisane, jednoznacznie zdefiniowane i dla
uáatwienia oznaczone symbolami, a algorytmy ich obliczania są powszechnie dostĊpne.
Analizą objĊto gospodarstwa rolnicze z wszystkich krajów UE-25 reprezentowane w bazie
[Farm... 2009], z trzech najwiĊkszych klas wielkoĞci ekonomicznej ((4): 16 - <40 ESU, (5):
40 - <100 ESU, (6): >=100 ESU). Dla záagodzenia wpáywu czynników losowych analizy
przeprowadzono na Ğrednich z badanego okresu.
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Punktem wyjĞcia do okreĞlenia zdolnoĞci do samofinansowania rozwoju byá dochód
brutto z gospodarstwa rolnego, bĊdący sumą dochodu z gospodarstwa rolnego (SE4202) i
amortyzacji (SE360). WielkoĞü ta powinna co najmniej wynagrodziü nakáady pracy wáasnej
oraz sfinansowaü raty ewentualnego kredytu inwestycyjnego. JeĪeli pozostaje nadwyĪka, to
okreĞla ona wielkoĞü Ğrodków, które moĪna przeznaczyü jako wkáad wáasny w inwestycje
[Goraj i MaĔko 2009, s. 165-167].
Przy wycenie umownej opáaty pracy wáasnej (nieopáaconej SE015) posáuĪono siĊ
stawkami opáaty pracy najemnej, dzieląc koszty pracy najemnej (SE370) przez iloĞü jednostek
pracy opáaconej (SE020). Na podstawie dostĊpnych danych nie moĪna okreĞliü wartoĞci spáat
kredytów, stąd, z koniecznoĞci, to zagadnienie w okreĞlaniu nadwyĪki na samofinansowanie
rozwoju pominiĊto. W tym miejscu warto zwróciü uwagĊ, Īe moĪe wystąpiü sytuacja, kiedy
raty kredytu są spáacane w drodze zaciągania nowego kredytu. Wydaje siĊ, Īe taka sytuacja
moĪe mieü miejsce w warunkach losowego zaáamania dochodów w duĪych inwestujących
gospodarstwach rolnych. Wówczas nie dochodzi do obniĪenia budĪetu wydatków osobistych
(która to obniĪka przy duĪej skali produkcji na wiele nie wystarczy), lecz niedobory są
pokrywane nowymi kredytami (zwáaszcza, Īe gospodarstwa te dysponują duĪym majątkiem
jako zabezpieczeniem i jako wieloletni klienci są dobrze znani bankom).
W celu zrelatywizowania obliczoną nadwyĪkĊ odnoszono do wartoĞci amortyzacji
(SE360). Amortyzacja jest m.in. rachunkowym wyrazem zuĪycia Ğrodków trwaáych w
ocenianym okresie, jeĪeli zatem obliczona nadwyĪka przewyĪsza amortyzacjĊ, to obliczony
wskaĨnik zdolnoĞci do samofinansowania reprodukcji osiąga wartoĞü powyĪej 1 i oznacza to
zdolnoĞü do reprodukcji rozszerzonej. Przy wskaĨniku samofinansowania równym 1 wystąpi
reprodukcja prosta, a przy wskaĨniku w przedziale 0 - <1 reprodukcja zawĊĪona. WskaĨnik
ujemny oznacza, Īe nie tylko nie wystĊpuje odtwarzanie Ğrodków trwaáych, ale dla
podtrzymania dziaáalnoĞci potrzebne jest np. wyprzedawanie posiadanego majątku.
Proponowany wskaĨnik zdolnoĞci do samofinansowania reprodukcji ma charakter
potencjalny, tj. okreĞla, na jaką reprodukcjĊ pozwalają wypracowane dochody. W
rzeczywistoĞci wypracowane dochody są suwerennie dzielone przez gospodarującego, który
nawet bardzo wysokie nadwyĪki moĪe przeznaczyü nie na inwestycje produkcyjne, lecz na
wydatki osobiste. Miarą rzeczywistego odtwarzania i rozwoju moĪe byü wskaĨnik
reprodukcji Ğrodków trwaáych liczony jako relacja inwestycji brutto (SE516) do amortyzacji
(SE360). Interpretacja wielkoĞci granicznych bĊdzie analogiczna do prezentowanej w
przypadku wskaĨnika zdolnoĞci do samofinansowania reprodukcji.
W koĔcowej czĊĞci badaĔ sprawdzono czy wskaĨnik zdolnoĞci do samofinansowania
reprodukcji wykazuje wspóázaleĪnoĞü ze wskaĨnikami odnowienia Ğrodków trwaáych i
przyrostu Ğrodków trwaáych [Goraj i MaĔko 2009, s. 260] w badanych grupach wielkoĞci
ekonomicznej gospodarstw rolnych w UE-25.

Wyniki
Poziom wypracowanych dochodów oraz reprodukcji Ğrodków trwaáych w
gospodarstwach rolniczych krajów UE-25 w latach 2004-2006 byá silnie zróĪnicowany.
Analiza gospodarstw rolnych z trzech najwiĊkszych klas wielkoĞci ekonomicznej ((4): 16 <40 ESU, (5): 40 - <100 ESU, (6): >=100 ESU) wykazaáa, Īe wskaĨnik zdolnoĞci do
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[€/gospodarstwo]

samofinansowania reprodukcji, wskaĨnik reprodukcji Ğrodków trwaáych oraz wartoĞü
inwestycji brutto i netto byáy wspóázaleĪne i rosáy wraz ze wzrostem wielkoĞci ekonomicznej
gospodarstw (rys. 1).
Gospodarstwa z klasy wielkoĞci (5) 40 - <100 ESU osiągnĊáy w badanym okresie
wskaĨnik reprodukcji Ğrodków trwaáych równy 1,01, co oznacza, Īe realizowaáy reprodukcjĊ
prostą Ğrodków trwaáych. Potwierdza to praktycznie zerowa wartoĞü inwestycji netto (154
€/gospodarstwo). Dopiero gospodarstwa z klasy wielkoĞci (6) >=100 ESU zapewniaáy
rozszerzoną reprodukcjĊ Ğrodków trwaáych (wskaĨnik reprodukcji Ğrodków trwaáych 1,27,
wartoĞü inwestycji netto 12601 €/gospodarstwo). Gospodarstwa z klasy wielkoĞci (4) 16 <40 ESU zdolne byáy tylko do zawĊĪonej reprodukcji Ğrodków trwaáych (wskaĨnik
reprodukcji Ğrodków trwaáych 0,79, wartoĞü inwestycji netto 1614 €/gospodarstwo) (rys. 1).

Inwestycje brutto [€/gospodarstwo]
Inwestycje netto [€/gospodarstwo]
Wsk. zdolnoĞci do samofin. reprodukcji
Wsk. reprod Ğrodków trwaáych
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(5) 40 - <100 ESU
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2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Rys. 1. ZaleĪnoĞü miĊdzy wielkoĞcią ekonomiczną gospodarstw rolniczych a wskaĨnikiem zdolnoĞci do
samofinansowania reprodukcji, wskaĨnikiem reprodukcji Ğrodków trwaáych oraz inwestycjami brutto i netto w
krajach UE-25 (Ğrednie z lat 2004-2006)
Fig. 1. Correlation between the economic size of farms and the ability to self-finance reproduction, the fixed assets
reproduction ratio, gross and net investments in the EU-25 countries (averages for years 2004-2006)
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie [Farm... 2009].

RóĪnice miĊdzy gospodarstwami rolniczymi krajów UE-15 a gospodarstwami
przyáączonych w 2004 r. krajów dziesiątki (UE-10) są coraz lepiej poznawane w wielu
páaszczyznach [MaĔko i in. 2008; SobczyĔski 2009a i 2009b]. Ujawniáy siĊ teĪ one w
prezentowanych analizach. Gáównym czynnikiem róĪnicującym badane zaleĪnoĞci byáa nie
wielkoĞü ekonomiczna gospodarstw, lecz przynaleĪnoĞü do grupy krajów UE-15 bądĨ UE-10
(rys. 2, 3, 4).
Zachowania inwestycyjne rolników z krajów UE-15 i nowo przyjĊtych krajów UE-10
wyraĨnie siĊ róĪniáy. W pierwszej grupie nie stwierdzono zaleĪnoĞci miĊdzy wskaĨnikiem
zdolnoĞci do samofinansowania reprodukcji a wskaĨnikami: realizowanej reprodukcji oraz
odnowienia i przyrostu Ğrodków trwaáych. Oznacza to, Īe mimo wypracowania nadwyĪki nie
byáa ona przeznaczana na samofinansowanie inwestycji i rozwoju. W drugiej grupie
stwierdzono omawiane zaleĪnoĞci, co oznacza, Īe poziom wypracowanej nadwyĪki na
samofinansowanie warunkowaá inwestycje i rozwój (rys. 2, 3, 4).
Regresja wskaĨnika reprodukcji Ğrodków trwaáych wzglĊdem wskaĨnika zdolnoĞci do
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samofinansowania reprodukcji w grupie gospodarstw rolniczych z krajów UE-15
charakteryzowaáa siĊ bardzo niskim wspóáczynnikiem korelacji wielorakiej (R2=0,0287).
Wzrostowi wáasnych moĪliwoĞci finansowych mierzonych wskaĨnikiem zdolnoĞci do
samofinansowania reprodukcji nie towarzyszyá rzeczywisty wzrost stopnia reprodukcji
Ğrodków trwaáych mierzonych wskaĨnikiem reprodukcji Ğrodków trwaáych. Mimo
wypracowania nadwyĪki nie byáa ona przeznaczana na samofinansowanie inwestycji i
rozwoju (rys. 2).

WskaĨnik reprodukcji
Ğrodków trwaáych

a) UE-15
y(UE-15) = 0,0067x2 - 0,0938x + 1,1366
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1,00
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-1,00
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3,00
5,00
7,00
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WskaĨnik zdolnoĞci do samofinansowania reprodukcji

11,00

WskaĨnik reprodukcji Ğrodków
trwaáych

b) UE-10

4,00
3,00
2,00
y(UE-10) = -0,0751x2 + 1,2233x - 0,5792

1,00

R2 = 0,6567

0,00

-1,00
0,00

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
WskaĨnik zdolnoĞci do samofinansowania reprodukcji

6,00

Rys. 2. ZaleĪnoĞü miĊdzy wskaĨnikiem zdolnoĞci do samofinansowania reprodukcji a wskaĨnikiem reprodukcji
Ğrodków trwaáych w gospodarstwach rolniczych z klas wielkoĞci ekonomicznej 4, 5 i 6 krajów: a) UE-15 i b) UE10 (Ğrednie z lat 2004-2006)
Fig. 2. Correlation between the ability to self-finance reproduction and the fixed assets reproduction ratio in farms
of economic size classes 4, 5 and 6 in the countries of: a) UE-15 and b) UE-10 (averages for years 2004-2006)
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie [Farm... 2009].

Regresja wskaĨnika reprodukcji Ğrodków trwaáych wzglĊdem wskaĨnika zdolnoĞci do
samofinansowania reprodukcji w grupie gospodarstw rolniczych z krajów UE-10
charakteryzowaáa siĊ wzglĊdnie wysokim wspóáczynnikiem korelacji wielorakiej
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(R2=0,6567). W tej grupie wzrostowi wáasnych moĪliwoĞci finansowych mierzonych
wskaĨnikiem zdolnoĞci do samofinansowania reprodukcji towarzyszyá rzeczywisty wzrost
stopnia reprodukcji Ğrodków trwaáych mierzony wskaĨnikiem reprodukcji Ğrodków trwaáych.
ZdolnoĞü do samofinansowania reprodukcji i czynniki z tym wspóázmienne decydowaáy o
realizowanej reprodukcji Ğrodków trwaáych i o rozwoju (rys. 2).
Polskie gospodarstwa z klas wielkoĞci 4, 5 i 6 znalazáy siĊ poniĪej linii regresji
wskaĨnika reprodukcji Ğrodków trwaáych wzglĊdem wskaĨnika zdolnoĞci do
samofinansowania reprodukcji, co moĪe oznaczaü, Īe byáy miej skáonne do inwestowania
mimo wzglĊdnie wysokiej zdolnoĞci do samofinansowania rozwoju (rys. 2b).
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a) UE-15
15,00

y(UE-15) = -0,0413x2 - 0,0413x + 5,4372
R2 = 0,0835

11,00
7,00
3,00
-1,00
-1,00

1,00

3,00

5,00

7,00

9,00

11,00

WskaĨnik zdolnoĞci do samfinansowania reprodukcji

WskaĨnik odnowienia
Ğrodków trwaáych [%]

b) UE-10
38,00
28,00
18,00
y(UE-10) = -0,9879x2 + 10,925x - 5,6915
8,00
-2,00
0,00

R2 = 0,3928
1,00

2,00
3,00
4,00
5,00
WskaĨnik zdolnoĞci do samfinansowania reprodukcji

6,00

Rys. 3. ZaleĪnoĞü miĊdzy wskaĨnikiem zdolnoĞci do samofinansowania reprodukcji a wskaĨnikiem odnowienia
Ğrodków trwaáych w gospodarstwach rolniczych z klas wielkoĞci ekonomicznej 4, 5 i 6 krajów: a) UE-15 i b) UE10 (Ğrednie z lat 2004-2006)
Fig. 3. Correlation between the ability to self-finance reproduction and the fixed assets renewal ratio in farms of
economic size classes 4, 5 and 6 in the countries of: a) UE-15 and b) UE-10 (averages for years 2004-2006)
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie [Farm...2009].

Regresja wskaĨników odnowienia i przyrostu Ğrodków trwaáych wzglĊdem wskaĨnika
zdolnoĞci do samofinansowania reprodukcji w grupie gospodarstw rolniczych z krajów UE15 teĪ charakteryzowaáa siĊ bardzo niskimi wspóáczynnikami korelacji wielorakiej
(R2=0,0835, R2=0,0291). Inne czynniki musiaáy powodowaü, Īe mimo wypracowania
nadwyĪki nie byáa ona przeznaczana na samofinansowanie inwestycji i rozwoju.
Gospodarstwa UE-15 są niewątpliwie lepiej od gospodarstw UE-10 wyposaĪone w Ğrodki
techniczne, moĪna postawiü tezĊ, Īe są przeinwestowane. W tej sytuacji w ocenie rolników z
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tej grupy krajów dalsze inwestowanie w gospodarstwo rolnicze nie jest atrakcyjne (rys. 3, 4).
Regresja wskaĨników odnowienia i przyrostu Ğrodków trwaáych wzglĊdem wskaĨnika
zdolnoĞci do samofinansowania reprodukcji w grupie gospodarstw rolniczych z krajów UE10 charakteryzowaáa siĊ wzglĊdnie wysokimi wspóáczynnikami korelacji wielorakiej
(R2=0,3928, R2=0,5522). Wypracowane nadwyĪki byáy przeznaczane na samofinansowanie
inwestycji i rozwoju. Gospodarstwa UE-10 wykorzystując pogramy wsparcia staraáy siĊ
nadrobiü zapóĨnienie techniczne. W ocenie rolników z tej grupy krajów dalsze inwestowanie
w gospodarstwo rolnicze jest atrakcyjne. Pewnym wytáumaczeniem wysokich wartoĞci
wskaĨników odnowienia i przyrostu Ğrodków trwaáych w tej grupie moĪe byü zbyt niska
wycena majątku trwaáego przejmowanego w okresie transformacji ustrojowej w krajach
byáego bloku wschodniego (rys. 3, 4).
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Rys. 4. ZaleĪnoĞü miĊdzy wskaĨnikiem zdolnoĞci do samofinansowania reprodukcji a wskaĨnikiem przyrostu
Ğrodków trwaáych w gospodarstwach rolniczych z klas wielkoĞci ekonomicznej 4, 5 i 6 krajów: a) UE-15 i b) UE10 (Ğrednie z lat 2004-2006)
Fig. 4. Correlation between the ability to self-finance reproduction and the fixed assets growth ratio in farms of
economic size classes 4, 5 and 6 in the countries of: a) UE-15 and b) UE-10 (averages for years 2004-2006)
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie [Farm...2009].

Analogiczne wyniki dotyczące wskaĨników odnowienia i przyrostu Ğrodków trwaáych w
gospodarstwach rolniczych UE uzyskano dla 2005 r. [Goraj i MaĔko 2009, s. 262-263].
WskaĨnik odnowienia Ğrodków trwaáych w gospodarstwach rolnych UE w 2005 r. zaleĪaá od
wielkoĞci ekonomicznej i ksztaátowaá siĊ przeciĊtnie od 0,3% w klasie najmniejszej do 5,5%
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w klasie najwiĊkszej. NajwyĪszą wartoĞü wskaĨnika osiągnĊáy gospodarstwa áotewskie
(30,1%), estoĔskie (18,7%), litewskie (17,2%) i francuskie (11,4%), a najniĪszą irlandzkie (0,1%), greckie (0,5%), wáoskie (0,8%), hiszpaĔskie (1,2%) i brytyjskie (3,0%) [Goraj i
MaĔko 2009, s. 262].
WskaĨnik przyrostu wartoĞci Ğrodków trwaáych w gospodarstwach rolnych UE w 2005
r. teĪ zaleĪaá od wielkoĞci ekonomicznej i ksztaátowaá siĊ przeciĊtnie od -3,3% w klasie
najmniejszej do 1,4% w klasie najwiĊkszej. NajwyĪszą wartoĞü wskaĨnika osiągnĊáy
gospodarstwa áotewskie (21,8%), estoĔskie (13,2%), litewskie (11,4%) i duĔskie (4,2%), a
najniĪszą greckie (-3,0%), portugalskie (-2,1%), wáoskie (-1,5%), sáowackie (-1,3%) i
wĊgierskie (-1,0%) [Goraj i MaĔko 2009, s. 263]. Polskie gospodarstwa z klas wielkoĞci 4, 5 i
6 równieĪ znalazáy siĊ poniĪej linii regresji wskaĨników odnowienia i przyrostu Ğrodków
trwaáych wzglĊdem wskaĨnika zdolnoĞci do samofinansowania reprodukcji, co oznacza, Īe
relatywnie miej inwestowaáy, mimo wzglĊdnie wysokiej zdolnoĞci do samofinansowania
rozwoju (rys. 3b, 4b).

Podsumowanie
Poziom wypracowanych dochodów oraz reprodukcji Ğrodków trwaáych w
gospodarstwach rolniczych krajów UE-25 w latach 2004-2006 byá silnie zróĪnicowany.
Analiza gospodarstw rolnych z trzech najwiĊkszych klas wielkoĞci ekonomicznej ((4): 16 <40 ESU, (5): 40 - <100 ESU, (6): >=100 ESU) wykazaáa, Īe wskaĨnik zdolnoĞci do
samofinansowania reprodukcji, wskaĨnik reprodukcji Ğrodków trwaáych oraz wartoĞü
inwestycji brutto i netto byáy wspóázaleĪne i rosáy wraz ze wzrostem wielkoĞci ekonomicznej
gospodarstw.
Gospodarstwa z klasy wielkoĞci (5): 40 - <100 ESU osiągnĊáy w badanym okresie
wskaĨnik reprodukcji Ğrodków trwaáych równy 1,01, co oznacza, Īe realizowaáy reprodukcjĊ
prostą Ğrodków trwaáych. Potwierdza to praktycznie zerowa wartoĞü inwestycji netto (154
€/gospodarstwo). Dopiero gospodarstwa z klasy wielkoĞci (6): >=100 ESU zapewniaáy
rozszerzoną reprodukcjĊ Ğrodków trwaáych (wskaĨnik reprodukcji Ğrodków trwaáych 1,27,
wartoĞü inwestycji netto 12601 €/gospodarstwo). Gospodarstwa z klasy wielkoĞci (4): 16 <40 ESU zdolne byáy tylko do zawĊĪonej reprodukcji Ğrodków trwaáych (wskaĨnik
reprodukcji Ğrodków trwaáych 0,79, wartoĞü inwestycji netto 1614 €/gospodarstwo).
Zachowania inwestycyjne rolników z krajów UE-15 i z nowo przyjĊtych krajów UE-10
wyraĨnie siĊ róĪniáy. W pierwszej grupie nie stwierdzono zaleĪnoĞci miĊdzy wskaĨnikiem
zdolnoĞci do samofinansowania reprodukcji a wskaĨnikami realizowanej reprodukcji oraz
odnowienia i przyrostu Ğrodków trwaáych. Oznacza to, Īe mimo wypracowania nadwyĪki nie
byáa ona przeznaczana na samofinansowanie inwestycji i rozwoju. W drugiej grupie
stwierdzono omawiane zaleĪnoĞci, co oznacza, Īe poziom wypracowanej nadwyĪki na
samofinansowanie warunkowaá inwestycje i rozwój.
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