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S y n o p s i s. Typ rolniczy stanowi jedno z kryteriów u¿ywanych dla charakteryzowania
gospodarstwa rolnego w UE. Jest on okrelany na podstawie udzia³u poszczególnych
dzia³alnoci w tworzeniu ogólnej wartoci standardowej nadwy¿ki bezporedniej (SGM 
Standard Gross Margin) gospodarstwa. Celem opracowania jest ukazanie zakresu zró¿nicowania wyników produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw o ró¿nym typie produkcji. Do oceny efektywnoci gospodarowania w poszczególnych typach gospodarstw
pos³u¿ono siê produktywnoci¹ i dochodowoci¹ ziemi, pracy i kapita³u.

WSTÊP
Gospodarstwa rolne funkcjonuj¹ce na terenie Unii Europejskiej klasyfikowane s¹ najczêciej wed³ug dwóch kryteriów: typu rolniczego i wielkoci ekonomicznej. Zasady klasyfikacji gospodarstw zosta³y precyzyjnie okrelone i po raz pierwszy formalnie ustanowione
Decyzj¹ Komisji Europejskiej (EWG) 78/463/EEC z dnia 7 kwietnia 1978 r. W odniesieniu do
krajów przyjêtych do UE w 2004 roku reguluje to Rozporz¹dzenie Komisji Europejskiej nr
730/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 roku.
Europejska Jednostka Wielkoci (ESU) jest parametrem s³u¿¹cym do okrelania wielkoci ekonomicznej gospodarstwa rolnego. Ustalana jest ona na podstawie standardowych
nadwy¿ek bezporednich gospodarstwa. Wielkoæ ekonomiczna gospodarstwa rolnego
stanowi jedno z kryteriów u¿ywanych dla charakteryzowania gospodarstwa rolnego we
Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. Jest ona okrelana na podstawie sumy
wartoci standardowych nadwy¿ek bezporednich (SGM) wszystkich dzia³alnoci wystêpuj¹cych w gospodarstwie [Goraj, Mañko 2009].
Typ rolniczy, jako drugie kryterium klasyfikacji, okrelany jest na podstawie udzia³u
poszczególnych dzia³alnoci w tworzeniu ogólnej wartoci standardowej nadwy¿ki bezporedniej (SGM) gospodarstwa [Skar¿yñska, Ziêtek 2006]. W zale¿noci od po¿¹danego
stopnia dok³adnoci, typy rolnicze gospodarstw podzielono na: 8 typów ogólnych, 17
typów podstawowych, 50 typów szczegó³owych.
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METODYCZNE ASPEKTY OPRACOWANIA
Celem opracowania jest próba ukazania zakresu zró¿nicowania wyników produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw o ró¿nym typie produkcji. Materia³em badawczym s¹
dane o gospodarstwach, które prowadzi³y rachunkowoæ roln¹ dla potrzeb Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej. Analiz¹ objêto rok 2007.
Podstawowymi kategoriami produkcyjno-ekonomicznymi przyjêtymi dla potrzeb procesu badawczego by³y: wartoæ produkcji ogó³em oraz dochód z gospodarstwa rolniczego.
Obliczeñ tych kategorii dokonano metod¹ stosowan¹ w europejskim systemie rachunkowoci rolnej FADN (Farm Accountancy Date Network) [Wyniki 2008]. Do oceny efektywnoci gospodarowania w poszczególnych typach gospodarstw pos³u¿ono siê produktywnoci¹ i dochodowoci¹ ziemi, pracy i kapita³u. Produktywnoæ obliczono jako wartoæ
produkcji rolniczej (rolinnej i zwierzêcej) przypadaj¹cej na 1 ha UR, na 1 jednostkê przeliczeniow¹ pracy AWU i na 1000 z³ wartoci rzeczowych rodków trwa³ych. Dochodowoæ
ukazano jako wartoæ dochodu z gospodarstwa rolniczego przypadaj¹c¹ na 1 ha UR, na 1
jednostkê przeliczeniow¹ pracy AWU i na 1000 z³ wartoci rzeczowych rodków trwa³ych i
obrotowych. Poszczególne wielkoci rozpatrywano w przeliczeniu na jedno gospodarstwo
w z³. Skalê zró¿nicowania przedstawiono w ujêciu procentowym.
CHARAKTERYSTYKA BADANYCH GOSPODARSTW
redni obszar badanego gospodarstwa w 2007 roku wynosi³ 16,8 ha UR. Analizowane
gospodarstwa reprezentowa³y ró¿ne typy rolnicze. W próbie badawczej polskiego FADN,
licz¹cej 12 178 gospodarstw, dominuj¹cym typem by³y gospodarstwa o typie mieszanym.
Ich udzia³ wynosi³ 36,7%. Na drugim miejscu pod wzglêdem liczebnoci znalaz³y siê gospodarstwa, dla których g³ówn¹ dzia³alnoci¹ bior¹c¹ udzia³ w tworzeniu wartoci standardowej nadwy¿ki bezporedniej by³y uprawy polowe. Ten typ rolniczy stanowi³ 23,0% ogó³u
gospodarstw. Udzia³ pozosta³ych typów rolniczych wynosi³ odpowiednio: zwierzêta ziarno¿erne  13,8%, zwierzêta ¿ywione w systemie wypasowym  12,3%, krowy mleczne 
6,7%, uprawy trwa³e  3,9%, uprawy ogrodnicze  3,6%. Tabela 1 przedstawia poszczególne
grupy gospodarstw wydzielone ze wzglêdu na typ rolniczy.
Typ rolniczy okaza³ siê czynnikiem ró¿nicuj¹cym zarówno obszar, jak i wyniki produkcyjne gospodarstw. Najwiêksz¹ powierzchni¹ u¿ytków rolnych odznacza³y siê gospodarstwa nastawione na uprawy polowe (22,9 ha). Istotn¹ rolê odgrywa³ tak¿e obszar gospodarstwa, w których dominuj¹c¹ dzia³alnoci¹ bior¹c¹ udzia³ w tworzeniu ogólnej wartoci
standardowej nadwy¿ki bezporedniej by³ chów zwierz¹t ¿ywionych w systemie wypasowym (19,4 ha), zwierz¹t ziarno¿ernych (16,7 ha) i krów mlecznych (16,7 ha). Stosunkowo
najmniejszymi by³y gospodarstwa specjalizuj¹ce siê w uprawach ogrodniczych. redni
obszar wynosi³ tutaj zaledwie 3,8 ha UR. Najlepsze wyniki dotycz¹ce produkcji rolinnej
osi¹gano w gospodarstwach nastawionych na uprawy polowe, w których redni plon
pszenicy wynosi³ 48,7 dt/ha. Najwy¿sz¹ obsadê zwierz¹t posiada³y gospodarstwa specjalizuj¹ce siê w chowie krów mlecznych i wynosi³a ona 1,54 LU na ha. Z kolei gospodarstwami
o najwy¿szych nak³adach pracy ogó³em by³y gospodarstwa ogrodnicze (2,35 jednostki
przeliczeniowej pracy AWU na 1 gospodarstwo).
Istotnym parametrem oceny si³y ekonomicznej gospodarstw w UE jest wielkoæ ekonomiczna. Okrelana jest ona na podstawie sumy wartoci standartowych nadwy¿ek bez-
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Tabela 1. Charakterystyka gospodarstw wed³ug typu rolniczego w 2007 roku
Wyszczególnienie

Uprawy
polowe

Liczba gospodarstw
Powierzchnia UR [ha]
Nak³ady pracy ogó³em w
AWU na 1 gospodarstwo
Plony pszenicy [dt/ha]
Wydajnoæ mleczna krów [l]
O bsada zwierz¹t [LU/ ha]
Wielkoæ ekonomiczna
gospodarstwa [ESU]
Wartoæ produkcji rolniczej
ogó³em [z³]

Uprawy Uprawy K rowy
ogrodnicze
trwa³e mleczne

Zwierzêta
Zwierzêta
¿ywione w ziarno¿erne
systemie
wypasowym

Mieszane

2800
22,9

438
3,8

471
8,0

8 17
16,7

15 0 1
19 , 4

16 8 1
16 , 7

4470
14,9

1,80
48,7
3816
1,20

2,35
41,4
2895
1, 2 8

1,92
44,9
2681
0,84

1,74
43,6
4682
1,54

1, 7 8
44,8
5065
1, 4 9

1,76
45,8
3285
1,42

1, 5 8
46,0
3912
1,47

8,7

16,4

7,9

9,1

11,6

20,5

8,1

102787

154933

94084

88502

10 3 4 4 8

2 4 2 5 13

66482

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie danych IERiG¯.

porednich wszystkich dzia³alnoci wystêpuj¹cych w gospodarstwie. Wród analizowanych gospodarstw najwiêksz¹ wielkoci¹ ekonomiczn¹ odznacza³y siê gospodarstwa specjalizuj¹ce siê w chowie zwierz¹t ziarno¿ernych (20,5 ESU) i gospodarstwa ogrodnicze (16,4
ESU). Nisk¹ wielkoci¹ ekonomiczn¹ odznacza³a siê grupa gospodarstw nastawionych na
uprawy trwa³e.
PRODUKTYWNOÆ ZIEMI, PRACY I KAPITA£U
W metodzie FADN stosowanej przez IERiG¯ punktem wyjcia do obliczania poszczególnych kategorii dochodowych jest wartoæ przychodów z dzia³alnoci gospodarstwa
rolniczego [Metodologia
2005]. Podstawow¹ czêæ tych przychodów tworzy wartoæ
produkcji rolniczej (rolinnej i zwierzêcej). Oblicza siê j¹ dodaj¹c do wartoci sprzeda¿y
produktów rolniczych spo¿ycie naturalne, zu¿ycie wewnêtrzne produktów potencjalnie
towarowych, ró¿nicê wartoci inwentarza ¿ywego i produktów rolniczych oraz odejmuj¹c
wartoæ zakupionych zwierz¹t. Szczegó³owe wartoci produkcji rolniczej ogó³em w poszczególnych typach gospodarstw przedstawia tabela 1. Wród analizowanych gospodarstw najwiêksz¹ wartoci¹ produkcji rolniczej w przeliczeniu na jedno gospodarstwo
odznacza³y siê gospodarstwa nastawione na chów zwierz¹t ziarno¿ernych i gospodarstwa
ogrodnicze. Wartoæ ich produkcji rolniczej odpowiednio o 2,3-razy i 1,5-razy przewy¿sza³a
produkcjê w gospodarstwach, w których dominowa³y uprawy polowe. By³o to zwi¹zane z
wysokim poziomem intensywnoci produkcji w tych gospodarstwach. W gospodarstwach
o mieszanym profilu produkcji wartoæ produkcji rolniczej wynios³a 66,5 tys. z³.
Potencja³ wytwórczy gospodarstwa rolnego tworz¹ trzy podstawowe czynniki produkcji: ziemia, praca i kapita³. Czynniki te oraz wystêpuj¹ce miêdzy nimi relacje okrelaj¹ rozmiary mo¿liwej do osi¹gniêcia produkcji [Klepacki 1997]. Czêsto obok pojêcia produktywnoæ
funkcjonuje pojêcie produkcyjnoci. Produkcyjnoæ w odró¿nieniu od produktywnoci
wyra¿ana jest w jednostkach naturalnych, co pozwala okreliæ wydajnoæ technologiczn¹
danego czynnika produkcji. Pojêcie produktywnoci oznacza natomiast produkcjê w przeliczeniu na jednostkê czynnika produkcji wyra¿on¹ w pieni¹dzu [Manteuffel 1984].
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Tabela 2. Poziom i zró¿nicowanie produktywnoci wed³ug typów gospodarstw w roku 2007 (100 = typ rolniczyuprawy polowe)
Wyszczególnienie

Uprawy
polowe

Uprawy Uprawy K rowy
ogrodnicze
trwa³e mleczne

Zwierzêta
Zwierzêta
¿ywione w ziarno¿erne
systemie
wypasowym

Mieszane

Wartoæ [z³]
Produktywnoæ ziemi
Produktywnoæ pracy
Produktywnoæ kapita³u

4489
5 7 10 4
322

40774
65933
461

11761
49002
247

5300
50863
264

5332
58117
257

14522
137791
539

4462
42077
263

118,8
101,8
79,8

323,5
241,3
167,4

99,4
73,7
81,7

Zró¿nicowanie [%]
Produktywnoæ ziemi
Produktywnoæ pracy
Produktywnoæ kapita³u

100
100
100

908,3
115,5
143,2

262,0
85,8
76,7

118,1
89,1
82,0

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie danych IERiG¯.

Okrelaj¹c produktywnoæ ziemi u¿ytkowanej rolniczo wartoci¹ produkcji rolniczej na
1 ha UR mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wród analizowanych gospodarstw jej najwy¿sza wartoæ
przypada³a na gospodarstwa ogrodnicze (tab. 2). By³a ona ponad 9-krotnie wy¿sza ni¿ w
gospodarstwach o typie rolniczym uprawy polowe. Mia³o to zwi¹zek z obszarem gospodarstwa i z intensywn¹ produkcj¹ prowadzon¹ w tych gospodarstwach. Ponad 2,6 razy wy¿sza, w porównaniu z gospodarstwami o typie uprawy polowe, produktywnoæ ziemi by³a
w gospodarstwach nastawionych na uprawy trwa³e i chów zwierz¹t ziarno¿ernych.
Analizuj¹c poziom produktywnoci pracy  nazywany wydajnoci¹, mierzony wartoci¹ produkcji rolniczej przypadaj¹cej na jednostkê przeliczeniow¹ pracy (AWU), mo¿na
stwierdziæ, i¿ zakres zró¿nicowania jej wartoci w poszczególnych typach gospodarstw by³
mniejszy ni¿ w przypadku produktywnoci ziemi. Typem rolniczym o najwy¿szej produktywnoci pracy by³y gospodarstwa zajmuj¹ce siê chowem zwierz¹t ziarno¿ernych. W tych
gospodarstwach ten typ produktywnoci ponad 2,4 razy przewy¿sza³ produktywnoæ pracy wystêpuj¹c¹ w gospodarstwach specjalizuj¹cych siê w uprawach polowych.
Produktywnoæ kapita³u wyra¿ono wartoci¹ produkcji rolniczej przypadaj¹cej na 1000
z³ wartoci rzeczowych rodków trwa³ych. Sporód wszystkich, analizowanych rodzajów
produktywnoci to w³anie produktywnoæ kapita³u odznacza³a siê najmniejsz¹ skal¹ zró¿nicowania w zale¿noci od typu gospodarstwa. Najni¿szy poziom produktywnoci kapita³u
posiada³y gospodarstwa, w których dominowa³y uprawy trwa³e. Najwy¿szy poziom tego
rodzaju produktywnoci, podobnie jak w przypadku produktywnoci pracy, osi¹ga³y gospodarstwa, w których dominuj¹c¹ dzia³alnoci¹, bior¹c¹ udzia³ w tworzeniu ogólnej wartoci standardowej nadwy¿ki bezporedniej, by³ chów zwierz¹t ziarno¿ernych. Wysoki poziom produktywnoci kapita³u osi¹ga³y tak¿e gospodarstwa ogrodnicze. W tym przypadku
na 1000 z³ wartoci rodków trwa³ych przypada³o 461 z³ produkcji rolniczej.
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ZRÓ¯NICOWANIE POZIOMU DOCHODOWOCI W RÓ¯NYCH TYPACH
GOSPODARSTW
Wartoæ produkcji rolniczej osi¹ganej przez poszczególne typy analizowanych gospodarstw w sposób oczywisty determinowa³a ich wyniki ekonomiczne. Poziom dochodu z
gospodarstwa w poszczególnych typach gospodarstw przedstawia tabela 3.
redni poziom dochodu w analizowanych gospodarstwach w 2007 roku wynosi³ 30,4
tys. z³. Najwy¿szym poziomem dochodu pochodz¹cego z dzia³alnoci rolniczej wyró¿nia³y
siê gospodarstwa trudni¹ce siê chowem zwierz¹t ziarno¿ernych i gospodarstwa ogrodnicze. Wielkoæ tej kategorii dochodu w przeliczeniu na 1 gospodarstwo wynosi³a odpowiednio ponad 49,4 i 44,0 tys. z³. Najs³abiej pod wzglêdem ekonomicznym w tym zestawieniu
wypada³y gospodarstwa o typie mieszanym. Ich dochód na 1 gospodarstwo wynosi³ w
2007 roku niespe³na 20,7 tys. z³.
Tabela 3. Wartoæ dochodu rolniczego oraz poziom i zró¿nicowanie dochodowoci wed³ug typów gospodarstw w
roku 2007 (100 = typ rolniczy  uprawy polowe)
Wyszczególnienie

Dochód z gospodarstwa
rolniczego [z³]

Uprawy
polowe

38164

Uprawy Uprawy K rowy
ogrodnicze
trwa³e mleczne

44049

37308

Zwierzêta
Zwierzêta
¿ywione w ziarno¿erne
systemie
wypaso\wym

40564

Mieszane

43951

49445

20711

2266
24692
10 9

2961
28094
110

13 9 0
13108
82

13 5 , 9
116,5
90,8

17 7 , 6
13 2 , 5
91,7

83,4
61,8
68,3

Wartoæ [z³]
Dochodowoæ ziemi
Dochodowoæ pracy
Dochodowoæ kapita³u

1667
21202
120

11592
18744
13 1

4664
19431
98

Dochodowoæ ziemi
Dochodowoæ pracy
Dochodowoæ kapita³u

100,0
100,0
100,0

695,4
88,4
109,2

279,8
91,6
81,7

2429
2 3 3 13
12 1

Zró¿nicowanie [%]
145,7
110,0
100,8

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie danych IERiG¯.

Wielkoæ i relacje pomiêdzy czynnikami produkcji: ziemi¹, prac¹ i kapita³em w sposób
zasadniczy wp³ywaj¹ na poziom uzyskiwanego przez rolników dochodu [Zegar 2008]. W
odniesieniu do poszczególnych typów gospodarstw powoduje to zró¿nicowanie ich dochodowoci (tab. 3). Obserwowane w badanych gospodarstwach du¿e zró¿nicowanie produktywnoci pomiêdzy typami rolniczymi, mia³o ju¿ nieco mniejszy zakres w przypadku
poszczególnych rodzajów dochodowoci. Najwy¿szy poziom dochodowoci ziemi i kapita³u osi¹gano w gospodarstwach specjalizuj¹cych siê w uprawach ogrodniczych, a dochodowoci pracy w gospodarstwach nastawionych na chów zwierz¹t ziarno¿ernych. W porównaniu do gospodarstw o typie uprawy polowe poszczególne rodzaje dochodowoci
by³y wiêksze odpowiednio o 6,9-razy, 1,3-razy i 1,1-razy.
Gospodarstwa o typie mieszanym, posiadaj¹ce najwiêkszy udzia³ w ogólnej liczbie
analizowanych gospodarstw (36,7%), na tle pozosta³ych typów odznacza³y siê nisk¹ efektywnoci¹ wykorzystania zasobów produkcyjnych. Dochodowoæ ziemi wynosi³a w 2007
roku zaledwie 1390 z³. Wielkoæ dochodu rolniczego na jednostkê przeliczeniow¹ pracy
(AWU) by³a najni¿sza sporód wszystkich wydzielonych typów gospodarstw. Równie¿
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dochodowoæ kapita³u w gospodarstwach, w których brak by³o wyranej dominacji jednej
z dzia³alnoci w tworzeniu ogólnej wartoci standardowej nadwy¿ki bezporedniej, by³a
ni¿sza o 31,7% ni¿ w gospodarstwach specjalizuj¹cych siê w uprawach polowych. Sprawia
to, i¿ gospodarstwa o typie mieszanym w rywalizacji o podstawowe czynniki produkcji w
rolnictwie na tle pozosta³ych typów rolniczych znajduj¹ siê w znacznie gorszej sytuacji.
WNIOSKI
1.
2.

3.

4.

Reasumuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
W krajach Unii Europejskiej typ rolniczy obok wielkoci ekonomicznej stanowi podstawê klasyfikacji gospodarstw rolnych. Typ rolniczy okazuje siê równie¿ czynnikiem w
sposób istotny ró¿nicuj¹cym wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw.
Efektywnoæ wykorzystania podstawowych czynników produkcji: ziemi pracy i kapita³u w poszczególnych typach rolniczych przedstawia³a siê w sposób zró¿nicowany.
Najwy¿sz¹ produktywnoci¹ i dochodowoci¹ ziemi odznacza³y siê gospodarstwa
ogrodnicze. By³o to wynikiem wysokiego poziomu intensywnoci produkcji w tych
gospodarstwach. Inaczej sytuacja wygl¹da³a w przypadku gospodarstw, w których w
tworzeniu ogólnej wartoci standardowej nadwy¿ki bezporedniej dominowa³y uprawy polowe. Zarówno produktywnoæ, jak i dochodowoæ by³a tutaj najni¿sza.
W gospodarstwach o typie mieszanym, w których brak by³o wyranej dominacji jednej
dzia³alnoci w tworzeniu ogólnej wartoci standardowej nadwy¿ki bezporedniej, na
tle pozosta³ych typów analizowanych gospodarstw osi¹ga³y najni¿szy poziom zarówno produkcji rolniczej, jak i dochodu rolniczego. £¹czy³o siê to z nisk¹ efektywnoci¹
wykorzystania zasobów w tym typie gospodarstw.
Du¿e zró¿nicowanie produktywnoci wystêpuj¹ce pomiêdzy typami rolniczymi, w przypadku poszczególnych rodzajów dochodowoci mia³o ju¿ nieco mniejszy zakres. Jednym z elementów oddzia³uj¹cych na t¹ sytuacjê by³y rodki przekazywane w ramach
WPR i funduszy strukturalnych UE.
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DIFFERENTIATION OF OUTPUT AND ECONOMIC RESULTS OF FARMS CONDUCTING DIFFERENT TYPES OF PRODUCTION

Summary
An agricultural type constitutes one of criteria used to characterize the agricultural farm in the EU.
It is determined on the basis of the share of individual activities in contributing to the total value of a
farms Standard Gross Margin (SGM). The purpose of this study is the attempt to show Differentiation of
output and economic results of farms conducting different types of production. Land, labour and capital
productivity and profitability were utilized to assess management effectiveness at individual types of
farms. The range of differentiation the productive and economic results farms at differentiating types of
production
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