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Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw ogrodniczych
Production and Economic Results of Horticultural Farms
Synopsis. Celem opracowania jest ocena wyników gospodarowania zasobami produkcyjnymi
w gospodarstwach nastawionych na produkcjĊ ogrodniczą na tle wyników ogóáu gospodarstw
rolnych, które byáy objĊte rachunkowoĞcią rolną w systemie FADN w latach 2013-2015. Analizie
poddano wyniki produkcyjne i ekonomiczne oraz produktywnoĞü i dochodowoĞü zasobów ziemi,
pracy i kapitaáu. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki badanych gospodarstw wskazują na
znacznie wyĪszy poziom efektywnoĞci produkcyjnej zasobów w gospodarstwach ogrodniczych,
zwáaszcza produktywnoĞci ziemi, ale takĪe kapitaáu. Gospodarstwa specjalizujące siĊ w produkcji
ogrodniczej uzyskaáy wyniki ekonomiczne na kilkukrotnie wyĪszym poziomie niĪ gospodarstwa
ogóáem, dlatego przewyĪszaáy je bardziej efektywnoĞcią ekonomiczną niĪ produkcyjną, zwáaszcza
w gospodarowaniu zasobami ziemi, jak równieĪ kapitaáu. Dopáaty do dziaáalnoĞci gospodarstw
ogrodniczych nie mają duĪego wpáywu na poziom dochodów uzyskiwanych przez te gospodarstwa.
Sáowa kluczowe: produkcja ogrodnicza, wyniki produkcji rolniczej, efektywnoĞü gospodarowania
zasobami w rolnictwie
Abstract. The aim of the study is to evaluate the results of management of production resources in
farms oriented for horticultural production against the background of the results of all farms that were
covered by FADN agricultural accounting for 2013-2015. Production and economic results like
productivity and profitability of land, labor and capital were analyzed. The results of the surveyed
farms show a much higher level of production efficiency of horticultural holdings, especially the
productivity of land resources, but also of capital. Farms specializing in horticulture achieved
economic results several times better than that of total holdings, therefore they outperformed them
more economically than by production, especially in the management of land resources as well as
capital. Subsidies to horticultural holdings do not have a significant impact on the level of income
earned by these holdings.
Key words: horticultural production, results of agricultural production, resource efficiency
in agriculture
JEL Classification: Q12

WstĊp
Uprawa warzyw w Polsce zajmuje nieco ponad 1% powierzchni uĪytków rolnych, ale
udziaá produkcji warzywniczej w wartoĞci towarowej produkcji rolniczej wynosi ok. 10%
(Rolnictwo…, 2016). Rozwojowi produkcji warzyw w naszym kraju sprzyjają takie
czynniki, jak: rosnąca siáa nabywcza konsumentów, duĪe zasoby pracy w rolnictwie
i relatywnie niskie jej koszty oraz rozwiniĊty przemysá przetwórczy. WaĪnym czynnikiem
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stymulującym rozwój krajowej produkcji warzywniczej jest takĪe jej eksport. Po wejĞciu
Polski do Unii Europejskiej (UE) odnotowano wzrost wolumenu eksportu wiĊkszoĞci
gatunków warzyw i ich przetworów (Jąder, 2017). W 2015 roku wolumen polskiego
eksportu warzyw ĞwieĪych i przetworzonych wyniósá 470 tys. ton i byá o ponad 40%
wiĊkszy niĪ w pierwszym roku czáonkostwa Polski w UE (Rynek rolny…, 2017).
Wzrostowi eksportu sprzyjaáa dobra jakoĞü polskich warzyw oraz konkurencyjne ceny
(Nosecka, 2014, Pawlak, 2014).
Obserwowane zmiany, jakie zachodzą w krajowej produkcji warzywniczej przejawiają
siĊ w poprawie organizacji i koncentracji produkcji, specjalizacji gospodarstw
i wprowadzaniu do uprawy nowych i bardziej wydajnych odmian, a takĪe w usprawnianiu
dystrybucji, do czego przyczyniáy siĊ uwarunkowania organizacyjno-prawne rynku
owoców i warzyw (regulacje prawne, wsparcie finansowe wspólnej organizacji rynku,
zmiany w zakresie i formach pomocy dla grup producentów) (Filipiak, 2014). W efekcie
odnotowano wysoką dynamikĊ wzrostu plonów i Ğredniego areaáu uprawy warzyw.
W latach 2000-2014 liczba gospodarstw zajmujących siĊ produkcją warzywniczą
zmniejszyáa siĊ o 67,5%, natomiast przeciĊtna powierzchnia upraw warzywniczych w tym
okresie wzrosáa ponad trzykrotnie i byá to najwiĊkszy wzrost w obrĊbie krajów unijnych
(JabáoĔska i in., 2016). Ponadto powierzchnia uprawy i zbiory warzyw w tym okresie takĪe
wzrosáy, a u pozostaáych gáównych producentów unijnych zmniejszyáy siĊ. Dlatego
produkcja warzyw w Polsce ksztaátuje siĊ na poziomie okoáo 10% produkcji warzywniczej
w UE i czyni PolskĊ czwartym producentem warzyw we Wspólnocie po Wáoszech,
Hiszpanii i Francji. JesteĞmy najwiĊkszym unijnym producentem kapusty, marchwi oraz
buraków üwikáowych, a w produkcji ogórków i cebuli zajmujemy drugie miejsce
(Brzozowski, Zmarlicki, 2015), chociaĪ nasze gospodarstwa zajmujące siĊ produkcją
warzyw nie są jeszcze tak wyspecjalizowane, jak w innych krajach unijnych o znaczących
rozmiarach tej produkcji. Z porównania polskich gospodarstw warzywniczych
z analogicznymi gospodarstwami w krajach UE o zbliĪonej strukturze agrarnej i podobnych
warunkach produkcyjnych wynika, Īe polskie gospodarstwa warzywnicze są zdecydowanie
mniej wyspecjalizowane (ZiĊtara, Sobierajewska, 2012).
Do rozwoju krajowej produkcji warzywniczej przyczyniáy siĊ równieĪ tendencje
w spoĪyciu warzyw i ich przetworów, tendencje w handlu zagranicznym produktami
warzywnictwa oraz wymagania odbiorców produktów warzywniczych, w tym sieci
handlowych w zakresie wielkoĞci dostaw i standaryzacji produktów (Filipiak, 2014).
MoĪna spodziewaü siĊ, Īe popyt na warzywa i przetwory warzywne bĊdzie rósá ze wzglĊdu
na ich duĪe znaczenie w codziennej diecie, a zarazem bĊdzie postĊpowaá dalszy rozwój ich
produkcji, zwáaszcza przy rosnącej tendencji w eksporcie warzyw i ich przetworów.
RóĪnice cen skupu warzyw przeznaczanych na eksport i kierowanych do przetwórstwa
powodują, Īe ich zagospodarowanie poprzez eksport jest dla producentów bardziej
opáacalne niĪ ich sprzedaĪ do zakáadów przetwórczych (Nosecka i in., 2012), co sprzyja
rozwojowi produkcji pod kątem eksportu.
Obserwowany rozwój krajowego warzywnictwa, postĊpujące procesy koncentracji
produkcji i specjalizacji gospodarstw zachĊcają do oceny wyników gospodarowania
zasobami w gospodarstwach nastawionych na produkcjĊ warzyw.
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Materiaá i metodyka badaĔ
Celem opracowania jest ocena wyników gospodarowania zasobami produkcyjnymi
w gospodarstwach ogrodniczych na tle wyników ogóáu gospodarstw rolnych, które byáy
objĊte rachunkowoĞcią rolną w systemie FADN2 w latach 2013-2015. W ramach systemu
rachunkowoĞci rolnej FADN gospodarstwa rolne są grupowane m.in. wedáug typów
produkcyjnych, okreĞlanych na podstawie udziaáu wartoĞci produkcji z poszczególnych
dziaáalnoĞci rolniczych w wartoĞci produkcji caákowitej gospodarstwa. W ich obrĊbie jest
typ „gospodarstwa ogrodnicze”, który grupuje gospodarstwa specjalizujące siĊ w produkcji
warzyw, truskawek, grzybów, kwiatów i roĞlin ozdobnych (nie ujmuje gospodarstw
sadowniczych). WartoĞü uzyskiwanej produkcji warzyw w tego typu gospodarstwach
wynosi okoáo 90% wartoĞci produkcji caákowitej (tab. 2). W związku z tym gospodarstwa
ogrodnicze są przedmiotem analizy porównawczej w niniejszym opracowaniu, natomiast
zgodnie z zaáoĪeniami obowiązującego systemu rachunkowoĞci rolnej, badaniem zostaáy
objĊte tylko gospodarstwa przekraczające minimalny próg wielkoĞci ekonomicznej
(tzw. gospodarstwa towarowe) (Goraj, MaĔko, 2009).
Wedáug metodyki FADN, wyniki produkcyjne gospodarstw rolnych stanowi kategoria
„produkcja ogóáem”, czyli produkcja caákowita, która obejmuje produkcjĊ rolniczą roĞlinną
i zwierzĊcą oraz pozostaáą produkcjĊ, a takĪe przychody z dzierĪawienia ziemi, wynajmu
budynków, maszyn, Ğwiadczenia usáug. Natomiast kategoria dochodowa wedáug tejĪe
metodyki to „dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego”, okreĞlana w niniejszym
opracowaniu w skrócie jako „dochód z gospodarstwa rolnego”. Odpowiada dochodowi
rolniczemu netto z uwzglĊdnieniem dopáat do dziaáalnoĞci gospodarstw rolnych. W celu
okreĞlenia znaczenia dopáat w ksztaátowaniu poziomu dochodów badanych gospodarstw
obliczono „dochód z gospodarstwa rolnego bez dopáat” oraz „dochód z gospodarstwa
rolnego z dopáatami”.
EfektywnoĞü gospodarowania zasobami produkcyjnymi w gospodarstwach rolnych
mierzy siĊ odnosząc ujĊcie wartoĞciowe efektów produkcyjnych oraz wyniki ekonomiczne
gospodarstw do wkáadu czynników wytwórczych zaangaĪowanych w ich uzyskanie
(Józwiak, 1998, Kapusta, 2012). Odniesienie odpowiednio wyników produkcyjnych
pozwala oceniü efektywnoĞü produkcyjną, a wyników ekonomicznych – efektywnoĞü
ekonomiczną. Odniesienie wartoĞci uzyskanej produkcji do wielkoĞci zasobów ziemi
uĪytkowanych w analizowanych gospodarstwach pozwoliáo ustaliü produktywnoĞü
zasobów ziemi. Odniesienie wartoĞci produkcji do wielkoĞci wkáadu pracy w jej
wytworzenie (wkáadu pracy przeliczonego na peány wymiar czasu pracy) pozwoliáo
obliczyü produktywnoĞü wydatkowanej pracy (ekonomiczną wydajnoĞü pracy). Natomiast
przeliczenie wartoĞci produkcji na 100 zá zaangaĪowanego kapitaáu w procesy wytwarzania
porównywanych gospodarstw pozwoliáo ustaliü produktywnoĞü kapitaáu przypadającą na
jego jednostkĊ. Z kolei odniesienie odpowiednio wyniku ekonomicznego (dochodu
z gospodarstwa rolnego z dopáatami) do wkáadu zasobów produkcyjnych zaangaĪowanych
w jego uzyskanie pozwoliáo oceniü efektywnoĞü ekonomiczną gospodarowania zasobami
w badanych gospodarstwach (dochodowoĞü zasobów ziemi, wydatkowanej pracy
i zaangaĪowanego kapitaáu).
2

FADN to jednolity system zbierania danych rachunkowych we wszystkich krajach czáonkowskich UE, sáuĪący
m.in. do kreowania wspólnej polityki rolnej. W Polsce od 2004 roku IERiGĩ-PIB prowadzi badania
rachunkowoĞci rolnej w systemie FADN, okreĞlanym jako Polski FADN.
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Zasoby produkcyjne
PrzeciĊtna powierzchnia uĪytków rolnych (UR) porównywanych grup gospodarstw
róĪniáa siĊ znacząco. Gospodarstwa nastawione na produkcjĊ ogrodniczą byáy ponad
trzykrotnie mniejsze obszarowo od ogóáu gospodarstw rolnych, ich Ğrednia powierzchnią
UR wyniosáa ok. 6,0 ha, natomiast gospodarstw ogóáem – ok. 20,0 ha. Zarówno
gospodarstwa ogrodnicze, jak i gospodarstwa ogóáem gospodarowaáy zasobami ziemi,
które byáy czĊĞciowo dzierĪawione (tab. 1.). Na podkreĞlenie zasáuguje fakt, Īe pod
wzglĊdem wielkoĞci obszarowej, przeciĊtne polskie gospodarstwo ogrodnicze róĪni siĊ
nieznacznie od unijnego, poniewaĪ Ğrednia powierzchnia UR gospodarstwa ogrodniczego
w krajach UE w 2014 roku wyniosáa ok. 7,0 ha (Ğrednia powierzchnia dla ogóáu unijnych
gospodarstw w tymĪe roku wynosiáa ok. 32 ha) (Farm economy… 2017).
W oparciu o dane rachunkowoĞci rolnej FADN z zakresu zasobów pracy gospodarstw
rolnych moĪna podaü tylko wkáad zasobów pracy w procesy produkcyjne gospodarstw,
czyli nakáady pracy. Z danych rachunkowych wynika, Īe roczne nakáady pracy ogóáem
w przeliczeniu na peánozatrudnionego w ciągu roku (w AWU3) byáy znacznie wiĊksze
w gospodarstwach ogrodniczych, co wynikaáo z pracocháonnej produkcji w tego typu
gospodarstwach. PracocháonnoĞü produkcji gospodarstw ogrodniczych (mierzona
poziomem nakáadów pracy na 1 ha UR) byáa ponad piĊciokrotnie wiĊksza niĪ ogóáu
gospodarstw. W związku z tym gospodarstwa specjalizujące siĊ w produkcji ogrodniczej
angaĪowaáy w duĪym udziale nakáady pracy najemnej (ponad 40%).
Tabela 1. Zasoby produkcyjne porównywanych grup gospodarstw w latach 2013-2015
Table 1. Production resources of comparable farm groups in 2013-2015
Gospodarstwa
Wyszczególnienie

Liczba gospodarstw
ĝrednia powierzchnia uĪytków rolnych [ha]
– w tym dzierĪawionych [ha]
Nakáady pracy ogóáem [AWU]
– w tym pracy najemnej [AWU]
Nakáady pracy ogóáem na 1 ha [AWU]
Aktywa ogóáem [zá]
Aktywa ogóáem na 1 ha [zá]

ogóáem

ogrodnicze

2013

2014

2015

2013

2014

2015

12 322
20,3
6,1
1,75
0,26
0,09
715 529
35 248

12 330
19,5
5,3
1,71
0,22
0,09
711 672
36 496

12 313
19,4
5,1
1,69
0,22
0,09
722 420
37 238

364
5,7
1,2
2,76
1,15
0,48
560 559
98 344

349
5,7
1,1
2,59
1,04
0,45
552 807
96 984

354
6,0
1,1
2,62
1,05
0,44
587 639
97 940

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie (Wyniki standardowe…, 2014, 2015, 2016).

Potencjaá zasobów kapitaáowych gospodarstw rolnych stanowią Ğrodki produkcyjne
trwaáe i obrotowe, których wartoĞü obrazują aktywa ogóáem. Zasoby kapitaáowe
porównywanych grup gospodarstw stanowiáy w gáównej mierze Ğrodki trwaáe, w tym
budynki i ich trwaáe wyposaĪenie, maszyny, urządzenia, sprzĊt nawadniający, Ğrodki
transportu. Ich wartoĞü w przeliczeniu na 1 ha UR, czyli kapitaáocháonnoĞü produkcji byáa
3

AWU – jednostka przeliczeniowa nakáadów pracy wedáug metodyki FADN: 1 jednostka AWU = 2120 godzin
pracy ogóáem/rok. W nakáadach pracy ogóáem ujmuje siĊ nakáady pracy wáasnej rolnika i jego rodziny (FWU)
oraz nakáady pracy najemnej (AWU).
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ponad dwukrotnie wiĊksza w gospodarstwach ogrodniczych, poniewaĪ znaczna czĊĞü
produkcji w tego typu gospodarstwach jest prowadzona pod osáonami.

Wyniki produkcyjne i produktywnoĞü czynników wytwórczych
WartoĞü produkcji ogóáem w analizowanych gospodarstwach specjalizujących siĊ
w produkcji ogrodniczej ksztaátowaáa przede wszystkim produkcja warzyw, która stanowiáa
ok. 90% wartoĞci produkcji caákowitej (tab. 2.). Niewielki udziaá w wynikach
analizowanych gospodarstw ogrodniczych miaáa produkcja zwierzĊca (niespeána 0,5%),
natomiast wyniki produkcyjne ogóáu gospodarstw ksztaátowaáa blisko w poáowie (47-49%).
W gospodarstwach ogóáem dominowaáa produkcja zbóĪ, która zajmowaáa ponad 50%
powierzchni UR i stanowiáa 23-25% wartoĞci produkcji caákowitej. Znaczący udziaá
w wynikach produkcyjnych ogóáu gospodarstw miaáa produkcja mleka (ponad 15%),
Īywca wieprzowego (ponad 10%), a takĪe warzyw (ok. 10%).
Tabela 2. WartoĞü i struktura produkcji porównywanych grup gospodarstw w latach 2013-2015
Table 2. Production value and structure of compared farm groups in 2013-2015
Gospodarstwa
Wyszczególnienie

ogóáem
2013

2014

ogrodnicze
2015

2013

2014

2015

212 328
210 134
4 536
642
183 863
1 959
914
117
236

257 184
255 553
5 636
430
231 342
2 006
966
91
309

100,0
99,0
2,1
0,3
86,6
0,9
0,4
0,1
0,1

100,0
99,4
2,2
0,2
90,0
0,8
0,4
0,1
0,1

WartoĞü produkcji [zá]
Produkcja ogóáem
Produkcja roĞlinna, w tym:
– zboĪa
– ziemniaki
– warzywa
– owoce
Produkcja zwierzĊca, w tym:
– mleko
– Īywiec wieprzowy

141 919
71 529
32 640
4 575
10 863
6 834
68 752
25 554
19 961

127 195
63 928
31 256
3 143
10 760
4 713
61 649
22 383
15 040

Produkcja ogóáem
Produkcja roĞlinna, w tym:
– zboĪa
– ziemniaki
– warzywa
– owoce
Produkcja zwierzĊca, w tym:
– mleko
– Īywiec wieprzowy

100,0
50,4
23,0
3,2
7,7
4,8
48,4
18,0
14,1

100,0
50,3
24,6
2,5
8,5
3,7
48,5
17,6
11,8

122 407
63 736
28 094
3 587
12 653
6 514
57 250
18 578
13 528

230 375
228 225
4 939
1 155
198 810
3 465
1 141
109
411

Struktura produkcji [%]
100,0
52,1
23,0
2,9
10,3
5,3
46,8
15,2
11,1

100,0
99,1
2,1
0,5
86,3
1,5
0,5
0,1
0,2

ħródáo: jak w tab. 1.

Wedáug danych GUS-u, w analizowanych latach 2013-2015 widoczny byá wyraĨny
wpáyw warunków pogodowych na wyniki produkcyjne w rolnictwie. W 2015 roku
w porównaniu z rokiem poprzednim na skutek duĪego deficytu opadów i bardzo wysokich
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temperatur odnotowano znaczny spadek wartoĞci produkcji roĞlinnej (o 11,2%) w związku
ze zmniejszeniem zbiorów wiĊkszoĞci ziemiopáodów (Rolnictwo…, 2016). Zbiory warzyw
zmniejszyáy siĊ z 5 607 tys. ton w 2014 roku do 4 795 tys. ton w 2015 r., tj. o 15%, dlatego
ceny wiĊkszoĞci gatunków warzyw ze zbiorów w 2015 roku znacznie wzrosáy (Rynek
owoców…, 2017). W związku z tym wartoĞü uzyskanej produkcji warzyw w 2015 r.
w porównaniu z rokiem poprzednim takĪe wzrosáa – odpowiednio z 8 974 do 9 858 mln zá,
tj. o 10% (Rolnictwo…, 2016). Wzrost wartoĞci uzyskanej produkcji warzyw w tym okresie
miaá równieĪ miejsce w badanych gospodarstwach (tab. 2). W gospodarstwach
ogrodniczych wartoĞü produkcji warzyw wzrosáa o ponad 25%, dlatego wartoĞü produkcji
ogóáem w tych gospodarstwach takĪe znacznie wzrosáa (o 21%).
Tabela 3. ProduktywnoĞü zasobów analizowanych gospodarstw w latach 2013-2015
Table 3. Resource productivity in analyzed farms in 2013-2015
Gospodarstwa
Wyszczególnienie

ProduktywnoĞü ziemi [zá/ha]
Ekonomiczna wydajnoĞü pracy [zá/AWU]
ProduktywnoĞü na 100 zá aktywów ogóáem [zá]

ogóáem

ogrodnicze

2013

2014

2015

2013

2014

2015

6 991
81 004
19,8

6 523
74 470
17,9

6 310
72 430
16,9

40 417
83 499
41,1

37 250
81 980
38,4

42 864
98 162
43,8

ħródáo: jak w tab. 1.

Odniesienie wyników produkcyjnych porównywanych gospodarstw do wkáadu
czynników wytwórczych zaangaĪowanych w ich uzyskanie pozwoliáo obliczyü
produktywnoĞü zasobów analizowanych grup gospodarstw (tab. 3.). W związku z tym, Īe
gospodarstwa ogrodnicze byáy ponad trzykrotnie mniejsze obszarowo od gospodarstw
ogóáem a ich wyniki produkcyjne uksztaátowaáy siĊ na znacznie wyĪszym poziomie to
efektywnoĞü produkcyjna ich zasobów ziemi byáa wielokrotnie wiĊksza niĪ ogóáu
gospodarstw. W latach 2013-2014 produktywnoĞü zasobów ziemi w gospodarstwach
ogrodniczych byáa ponad piĊciokrotnie wiĊksza, a w 2015 r. – ponad szeĞciokrotnie.
ProduktywnoĞü wydatkowanej pracy i zaangaĪowanego kapitaáu byáa takĪe wiĊksza
w gospodarstwach specjalizujących siĊ w produkcji ogrodniczej, zwáaszcza produktywnoĞü
zaangaĪowanego kapitaáu (ponad dwukrotnie wiĊksza).

Wyniki ekonomiczne i dochodowoĞü czynników wytwórczych
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego stanowi opáatĊ zaangaĪowania czynników
wytwórczych gospodarstw rolnych w ich procesy produkcyjne. Syntetyczny rachunek
wyników ekonomicznych porównywanych grup gospodarstw przedstawiono w tabeli 4.
Gospodarstwa nastawione na produkcjĊ ogrodniczą uzyskaáy znacznie wyĪszy poziom
wyników produkcyjnych niĪ gospodarstwa ogóáem (w latach 2013-2014 o ponad 60%,
w 2015 r. o 110%), natomiast ich koszty produkcji nie byáy aĪ tak wyraĨnie wyĪsze
(o ponad 30%).
Koszty materiaáowe dziaáalnoĞci produkcyjnej gospodarstw ogrodniczych wynikaáy
przede wszystkim z kosztów nasion i sadzonek, kosztów nawoĪenia i ochrony roĞlin,
a takĪe kosztów opaáu i zuĪytej energii elektrycznej (znaczna czĊĞü produkcji w tego typu
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gospodarstwach jest prowadzona pod osáonami). Koszty materiaáowe ogóáu gospodarstw
rolnych uksztaátowaáy w duĪym stopniu koszty związane z produkcją zwierzĊcą, w tym
gáównie koszty Īywienia zwierząt. Koszty materiaáowe zarówno gospodarstw
ogrodniczych, jak i ogóáu gospodarstw rolnych stanowiáy okoáo 70% kosztów caákowitych
tychĪe grup gospodarstw.
Tabela 4. Rachunek wyników porównywanych gospodarstw w latach 2013-2015
Table 4. Income statement in comparable farms in 2013-2015
Gospodarstwa
Wyszczególnienie

Produkcja ogóáem
Koszty materiaáowe
Koszty amortyzacji
Koszty zewnĊtrznych czynników
produkcji
Podatki, opáaty
Saldo podatku VAT
Koszty ogóáem
Dochód z gospodarstwa rolnego
bez dopáat
Dopáaty
Dochód z gospodarstwa rolnego
z dopáatami
Produkcja ogóáem
Koszty materiaáowe
Koszty amortyzacji
Koszty zewnĊtrznych czynników
produkcji
Podatki, opáaty
Saldo podatku VAT
Koszty ogóáem
Dochód z gospodarstwa rolnego
bez dopáat
Dopáaty
Dochód z gospodarstwa rolnego
z dopáatami

2013

ogóáem
2014

141 919
93 967
20 769

127 195
85 392
19 693

11 590
1 859
-903
129 088

9 563
1 640
-1 003
117 291

9 751
1 674
-1 007
114 853

12 831
27 757

9 904
26 223

7 554
25 533

40 588

36 127

2015
2013
Rachunek wyników [zá]
122 407
230 375
118 372
81 830
20 591
26 243

ogrodnicze
2014

2015

212 328
111 395
25 315

257 184
127 805
28 275

27 680
634
-494
173 423

24 870
589
-501
162 670

25 166
602
-607
182 455

56 952
7 753

49 658
8 094

74 729
10 789

57 752

85 518

6 991
4 629
1 023

33 087
64 707
Rachunek wyników [zá/ha]
6 523
6 310
40 417
4 379
4 218
20 767
1 010
1 061
4 604

37 250
19 543
4 441

42 864
21 301
4 713

571
92
-44
6 359

490
84
-51
6 015

503
86
-52
5 920

4 856
111
-87
30 425

4 363
103
-88
28 539

4 194
100
-101
30 409

632
1 367
1 999

508
1 345
1 853

389
1 316
1 706

9 992
1 360
11 352

8 712
1 420
10 132

12 455
1 798
14 253

ħródáo: jak w tab. 1.

Gospodarstwa ogrodnicze prowadzą intensywną dziaáalnoĞü produkcyjną (JabáoĔska
i in., 2017), na co wskazuje poziom kosztów caákowitych, a takĪe kosztów materiaáowych
w przeliczeniu na 1 ha UR. IntensywnoĞü produkcji w analizowanych gospodarstwach
ogrodniczych byáa kilkukrotnie wiĊksza niĪ w gospodarstwach ogóáem (tab. 4.).
Koszty amortyzacji Ğrodków trwaáych byáy takĪe wyĪsze w gospodarstwach
specjalizujących siĊ w produkcji ogrodniczej, poniewaĪ kapitaáocháonnoĞü produkcji
w tych gospodarstwach byáa ponad dwukrotnie wiĊksza (tab. 1.). Ponadto wyĪsze w nich
byáy takĪe koszty zewnĊtrznych czynników produkcji (ponad dwukrotnie), gáównie
w związku z wyĪszymi kosztami wynagrodzeĔ, gdyĪ gospodarstwa ogrodnicze angaĪowaáy
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duĪo wiĊksze nakáady pracy najemnej (pracocháonnoĞü produkcji gospodarstw
ogrodniczych byáa ponad piĊciokrotnie wiĊksza niĪ ogóáu gospodarstw). Podatki i inne
opáaty od ziemi, budynków oraz ujemne saldo podatku VAT byáo wiĊksze
w gospodarstwach ogóáem.
W rezultacie, wyniki ekonomiczne (dochód z gospodarstwa rolnego bez dopáat)
badanych gospodarstw specjalizujących siĊ w produkcji ogrodniczej uksztaátowaáy siĊ na
wielokrotnie wyĪszym poziomie niĪ gospodarstw ogóáem, zwáaszcza w 2015 roku.
W tymĪe roku dochód przeciĊtnego gospodarstwa ogrodniczego byá prawie
dziesiĊciokrotnie wyĪszy i wyniósá 74 729 zá, natomiast przeciĊtny dochód ogóáu
gospodarstw rolnych – 7 554 zá.
W przypadku gospodarstw ogóáem o poziomie wyników koĔcowych zadecydowaá
w duĪym stopniu poziom dopáat do dziaáalnoĞci produkcyjnej oraz inwestycyjnej
uzyskiwany przez gospodarstwa rolne. Wedáug metodyki FADN dopáaty do dziaáalnoĞci
gospodarstw rolnych są ujmowane przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego.
Udziaá dopáat w dochodach gospodarstw rolnych ogóáem wyniósá okoáo 70%,
natomiast gospodarstw specjalizujących siĊ w produkcji ogrodniczej – 12-14%, co
wskazuje na dominującą rolĊ dopáat w ksztaátowaniu poziomu dochodów ogóáu
gospodarstw rolnych. Dopáaty do dziaáalnoĞci gospodarstw rolnych mają znaczący udziaá
w dochodach zarówno gospodarstw rolnych w Polsce, jak i pozostaáych krajów UE.
W krajach UE-15, od 1995 roku udziaá dopáat w dochodach gospodarstw rolnych
ogóáem byá przewaĪający i wzrastaá, a w 2009 roku przekraczaá nawet 100% dochodów
(Runowski, 2014). W Polsce bardzo wysoki poziom wsparcia dochodów jest obserwowany
zwáaszcza w przypadku gospodarstw wielokierunkowych oraz nastawionych na uprawy
polowe (Goraj, MaĔko, 2013). W gospodarstwach specjalizujących siĊ w produkcji warzyw
poziom wsparcia dochodów wykazuje tendencjĊ malejącą. Poza tym w tego typu polskich
gospodarstwach jest on niĪszy niĪ w gospodarstwach warzywniczych innych krajów
unijnych (ZiĊtara, Sobierajewska, 2013).
EfektywnoĞü ekonomiczną gospodarowania zasobami w badanych gospodarstwach
ogrodniczych na tle ogóáu gospodarstw rolnych, czyli dochodowoĞü zasobów ziemi,
wydatkowanej pracy i zaangaĪowanego kapitaáu przedstawiono w tabeli 5. W związku
z tym, Īe poziom uzyskanych dochodów byá wielokrotnie wyĪszy w przypadku
gospodarstw nastawionych na produkcjĊ ogrodniczą to wskaĨniki dochodowoĞci zasobów
byáy takĪe wyraĨnie wyĪsze w tych gospodarstwach (mimo znacznie wyĪszego poziomu
dopáat do dochodów ogóáu gospodarstw rolnych, uwzglĊdnianych przy obliczaniu
wskaĨników dochodowoĞci zasobów).
Tabela 5. EfektywnoĞü ekonomiczna zasobów porównywanych gospodarstw w latach 2013-2015
Table 5. Economic efficiency of resources in comparable farms in 2013-2015
Gospodarstwa
Wyszczególnienie
Dochód z gospodarstwa rolnego na 1 ha UR [zá/ha]
DochodowoĞü pracy wáasnej [zá/osobĊ]
DochodowoĞü aktywów ogóáem [%]
ħródáo: jak w tab. 1.

2013
1 999
26 325
5,7

ogóáem
2014
1 853
23 395
5,1

2015
1 706
22 508
4,6

2013
11 352
40 132
11,5

Ogrodnicze
2014
2015
10 132 14 253
37 308 54 470
14,6
10,4
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W latach 2013-2014 dochodowoĞü zasobów ziemi gospodarstw ogrodniczych byáa
prawie szeĞciokrotnie wiĊksza niĪ ogóáu gospodarstw, a w 2015 r. – ponad oĞmiokrotnie.
DochodowoĞü pracy wáasnej w latach 2013-2014 w tychĪe gospodarstwach byáa wiĊksza
o ponad 50%, a w 2015 r. o 142%, natomiast dochodowoĞü kapitaáu gospodarstw
ogrodniczych byáa wiĊksza odpowiednio: dwu- i trzykrotnie.

Podsumowanie
Analizowane gospodarstwa nastawione na produkcjĊ ogrodniczą w porównaniu do
ogóáu gospodarstw rolnych uĪytkowaáy znacznie mniejszą powierzchniĊ zasobów ziemi
(ponad trzykrotnie mniejszą), angaĪowaáy wiĊksze nakáady pracy, ale poziom ich wyników
produkcyjnych byá wyraĨnie wyĪszy niĪ gospodarstw ogóáem. W rezultacie, efektywnoĞü
produkcyjna czynników wytwórczych gospodarstw ogrodniczych uksztaátowaáa siĊ na
znacznie wyĪszym poziomie niĪ ogóáu gospodarstw, zwáaszcza produktywnoĞü ziemi, która
byáa wielokrotnie wiĊksza, ale takĪe kapitaáu (ponad dwukrotnie wiĊksza).
Gospodarstwa specjalizujące siĊ w produkcji ogrodniczej uzyskaáy wyniki
ekonomiczne na kilkukrotnie wyĪszym poziomie niĪ gospodarstwa ogóáem, dlatego
przewyĪszaáy je bardziej efektywnoĞcią ekonomiczną niĪ produkcyjną, zwáaszcza
w gospodarowaniu zasobami ziemi, jak równieĪ kapitaáu.
NaleĪy podkreĞliü, Īe wpáyw niekorzystnych warunków pogodowych na pogorszenie
wyników produkcyjnych i ekonomicznych w rolnictwie miaá miejsce w przypadku ogóáu
badanych gospodarstw, natomiast w gospodarstwach ogrodniczych zmniejszenie zbiorów
warzyw zrekompensowane znaczącym wzrostem ich cen przyczyniáo siĊ nawet do poprawy
wyników tychĪe gospodarstw. Ponadto na podkreĞlenie zasáuguje fakt, Īe dopáaty do
dziaáalnoĞci gospodarstw nastawionych na produkcjĊ ogrodniczą nie mają duĪego wpáywu
na poziom dochodów uzyskiwanych przez te gospodarstwa. Mają one takĪe mniejszy
udziaá w dochodach polskich gospodarstw nastawionych na produkcjĊ warzyw niĪ
w dochodach tego typu gospodarstw w innych krajach unijnych.
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