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S y n o p s i s. W opracowaniu przedstawiono kierunki podejmowanych dzia³añ inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych o zró¿nicowanych zwi¹zkach z otoczeniem. Wykazano, i¿ zmieniaj¹ siê kierunki rozdysponowania przez rolników nak³adów inwestycyjnych. Ustalono tak¿e, ¿e istnieje zale¿noæ miêdzy struktur¹ inwestycji a wielkoci¹
wskanika powi¹zañ gospodarstw z otoczeniem. W gospodarstwach charakteryzuj¹cych
siê silniejszymi powi¹zaniami z otoczeniem wystêpowa³y g³ównie inwestycje w budynki
i budowle, a w planach inwestycyjnych dominowa³y wydatki na stado podstawowe. W
gospodarstwach o ni¿szym wskaniku zwi¹zków w wiêkszym stopniu zwracano uwagê na
inwestycje w maszyny i urz¹dzenia.

WSTÊP
Wyposa¿enie gospodarstw rolniczych w produkcyjne rodki trwa³e wywiera znaczny
wp³yw na ich sytuacjê ekonomiczn¹. Posiadanie nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ technicznych umo¿liwia stosowanie nowych technologii, które z kolei przyczyniaj¹ siê do wzrostu
wydajnoci pracy, poprawy jakoci czy wzrostu skali produkcji. Jak wskazuj¹ Wojciech Józwiak i Adam Kagan [2008], podejmowanie dzia³añ inwestycyjnych jest wiadectwem prowadzenia dzia³alnoci rynkowej, modernizowania gospodarstwa i powiêkszania skali produkcji.
Podejmowane inwestycje produkcyjne decyduj¹ o szansach rozwojowych gospodarstw.
Wskazuj¹ one, i¿ rolnik powiêksza zasoby rodków trwa³ych lub podnosi ich jakoæ, co ma
przyczyniæ siê do zwiêkszenia potencja³u gospodarstwa w przysz³oci. Doskonalenie technicznych rodków pracy, a tak¿e wprowadzanie nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ w produkcji rolniczej prowadzi do wzrostu produkcyjnoci zarówno w produkcji rolinnej, jak i zwierzêcej. Struktura maj¹tku produkcyjnego decyduje o mo¿liwociach wytwórczych gospodarstwa rolniczego. Jak zauwa¿a Adam Czudec [2008], ró¿nice w wyposa¿eniu w czynniki wytwórcze maj¹ wp³yw na si³ê ekonomiczn¹ i konkurencyjnoæ gospodarstw rolnych. Istotnym
zagadnieniem jest wiêc odpowiednie dostosowanie wyposa¿enia gospodarstw do prowadzonych kierunków produkcji oraz potrzeb zg³aszanych przez rolników w tym zakresie.
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Badania wskazuj¹ na to, ¿e wiêkszoæ maszyn i urz¹dzeñ znajduj¹cych siê w gospodarstwach rolniczych w Polsce to sprzêt zu¿yty zarówno pod wzglêdem fizycznym, jak i moralnym. Wiêc w pierwszej kolejnoci rolnicy powinni inwestowaæ w rodki techniczne, które
gwarantuj¹ wysok¹ jakoæ i wysok¹ cenê produkcji towarowej [Malaga-Tobo³a 2007]. Z
badañ Zdzis³awa Wójcickiego [2007] wynika, i¿ nasza technika rolnicza jest przestarza³a, ale
spe³nia swoj¹ eksploatacyjn¹ i produkcyjn¹ rolê w wiêkszoci gospodarstw rolniczych.
Czêæ rolników eksploatuje stare ci¹gniki o ma³ej mocy, co prowadzi do zwiêkszania siê
zasobów przestarza³ego sprzêtu. Z badañ przeprowadzonych przez Waldemara Bojara [2005]
wynika, ¿e w ponad po³owie badanych gospodarstw w województwie kujawsko-pomorskim wymieniono ci¹gniki. Jednak zaledwie w 2,5% zakupiono nowe rodki. Podobnie sytuacja kszta³towa³a siê w przypadku innych maszyn. W badanych latach 1998 i 2003 nie
zakupiono ¿adnego nowego kombajnu zbo¿owego czy kombajnu do rolin okopowych.
Jedynie w przypadku agregatów uprawowych ponad po³owa zakupiona by³a jako nowe
wyposa¿enie. Jak zauwa¿a Czes³aw Waszkiewicz [2008], za niepokoj¹ce zjawisko nale¿y
uznaæ utrzymuj¹cy siê na doæ wysokim poziomie import u¿ywanych rodków mechanizacji1. Trzeba wiêc zwróciæ uwagê na koniecznoæ zastêpowania przestarza³ego sprzêtu bardziej nowoczesnymi ci¹gnikami, maszynami, narzêdziami i rolniczymi urz¹dzeniami technicznymi. Wójcicki [2007] podaje, i¿ w stosunku do powierzchni UR i powierzchni zasiewów
mamy za du¿o ci¹gników, kombajnów i samochodów. Natomiast w stosunku do liczby
gospodarstw wyposa¿enie w si³ê poci¹gow¹ jest nadal niedostateczne. Jak wskazuje Czudec [2008], w badaniach znaczny odsetek rolników zg³asza³ zamierzenia inwestycyjne dotycz¹ce przede wszystkim zakupu maszyn rolniczych (46,8%) i ziemi (36,2%). Z opinii rolników
wynika³o, ¿e budynki i sprzêt rolniczy by³y dobrze wykorzystane w ich gospodarstwach,
jednak wymaga³y unowoczenienia lub poprawy wyposa¿enia.
Uwarunkowania inwestycyjne w gospodarstwach rolniczych s¹ zró¿nicowane. Mog¹
one tkwiæ wewn¹trz gospodarstw, ale mog¹ wynikaæ z warunków, jakie stwarza im otoczenie.
Wa¿nym czynnikiem, na który zwraca uwagê Augustyn Wo [2000], jest sk³onnoæ danej
osoby do inwestowania, czego wymiernym efektem mo¿e byæ w³anie podejmowanie decyzji
inwestycyjnych. Jest to informacja wskazuj¹ca na to, czy rolnik przejawia postawê prorozwojow¹, czy te¿ nastawiony jest na konsumpcjê. Nale¿y podkreliæ jednak, i¿ korzystne warunki
w otoczeniu gospodarstw na pewno w du¿ej mierze przyczyniaj¹ siê do podejmowania przez
rolników dzia³alnoci inwestycyjnej. Warunki przyrodnicze, w których funkcjonuje gospodarstwo czêsto wyznaczaj¹ kierunek i cel dzia³añ inwestycyjnych czy te¿ preferowany typ
rolniczy. Jest to zwi¹zane z wyposa¿eniem w odpowiednie maszyny i urz¹dzenia niezbêdne do
prowadzenia produkcji w danych warunkach. Celem dzia³añ inwestycyjnych mo¿e byæ m.in.:
wprowadzanie nowych technologii, poprawa jakoci produkcji, ró¿nicowanie dzia³alnoci
rolniczej czy te¿ dostosowanie produkcji rolnej do wymogów ochrony rodowiska.
CEL I METODY BADAWCZE
Celem opracowania jest ocena kierunków podejmowanych dzia³añ inwestycyjnych w
gospodarstwach rolniczych o zró¿nicowanych powi¹zaniach z otoczeniem. Zaprezentowano analizy makroekonomiczne dotycz¹ce kierunków podejmowanych inwestycji w rolnictwie polskim opracowane na podstawie literatury przedmiotu oraz dostêpnych danych
1

Autor konkretnie wskazuje w tym przypadku na ci¹gniki.
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statystycznych. Przeprowadzono tak¿e badania pierwotne w 225 gospodarstwach z grupy
bêd¹cej w obserwacji FADN (nieprzerwanie) w latach 2004-2007 z regionu Mazowsze i
Podlasie. Przyjêto, i¿ gospodarstwo inwestuj¹ce to jednostka, w której dokonano zakupów
rodków trwa³ych (np. rodków mechanizacji, ziemi) lub inwestycji budowlanych. rednia
wielkoæ wybranych gospodarstw mieci³a siê w przedziale od 4 do 40 ESU. Nie uwzglêdniono gospodarstw bardzo ma³ych (poni¿ej 4 ESU) oraz du¿ych, gdy¿ ich liczebnoæ nie
spe³nia³a wymogów grupowania2. W wiêkszoci by³y to jednostki nastawione na rozwój i
podejmowanie dzia³añ inwestycyjnych.
Gospodarstwa pogrupowano wed³ug wielkoci wskanika powi¹zañ z otoczeniem, który uwzglêdnia³ ró¿ne formy tych powi¹zañ. Przy wyznaczaniu wskanika brano pod uwagê
elementy zwi¹zków gospodarstw z otoczeniem na wejciu do gospodarstwa oraz na wyjciu z niego. Do czynników wejcia zaliczono m.in.: nak³ady rodków obrotowych, korzystanie przez rolnika z us³ug produkcyjnych, z najemnej si³y roboczej, zwi¹zki ze sta³ymi
dostawcami, korzystanie z zewnêtrznych rodków finansowych, udzia³ w szkoleniach, doradztwo orodków doradztwa rolniczego, dzier¿awê ziemi, wspó³pracê z nauk¹, korzystanie
z komputera. Jako czynniki wyjcia uwzglêdniono towarowoæ produkcji, sprzeda¿ sta³ym
odbiorcom, wiadczenie us³ug, dzia³alnoæ w organizacjach, grupach producenckich, pracê
poza gospodarstwem, dzia³ania w zakresie ochrony rodowiska3.
Przy wykorzystaniu poziomu wskanika wydzielono cztery grupy gospodarstw z zastosowaniem odchylenia standardowego, a mianowicie:
 I grupa  gospodarstwa o wskaniku poni¿ej 0,419,
 II grupa  gospodarstwa, które osi¹ga³y wskanik w granicach 0,420-0,519,
 III grupa  gospodarstwa o wskaniku w granicach 0,520-0,620,
 IV grupa  gospodarstwa o najwiêkszych powi¹zaniach z otoczeniem  wskanik powy¿ej 0,620.
W poszczególnych grupach dokonano oceny rozdysponowania ponoszonych nak³adów inwestycyjnych w zale¿noci od kierunku podejmowanej inwestycji. W kwestionariuszu pytania zwi¹zane z podejmowanymi inwestycjami oraz ich rodzajami dotyczy³y lat 20002008. Wed³ug wskazañ rolników najwiêcej inwestycji wystêpowa³o po roku 2004 (po wejciu Polski do UE). Czêæ z nich by³a zwi¹zana z koniecznoci¹ dostosowania produkcji do
standardów unijnych oraz z wymogami ochrony rodowiska.
RODZAJE REALIZOWANYCH INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH
W strukturze rzeczowych nak³adów inwestycyjnych w rolnictwie polskim w latach 19961999 dominuj¹ce znaczenie mia³y maszyny i urz¹dzenia techniczne (tab. 1.). Od 2000 roku
przewa¿aj¹cym kierunkiem dzia³añ inwestycyjnych w rolnictwie by³y budynki i budowle.
Udzia³ wydatków na rodki transportu zmniejsza³ siê do 2001 roku, natomiast w kolejnych latach nastêpowa³ systematyczny wzrost. Mo¿na wiêc zaobserwowaæ pewne okresy,
w których zmienia³y siê kierunki podejmowanych inwestycji w rolnictwie. rednio w analizowanym okresie najwy¿szy by³ udzia³ wydatków na budynki i budowle (34,2%), najni¿szy
2

3

W przypadku gospodarstw bêd¹cych w polu obserwacji FADN niemo¿liwe jest publikowanie danych
dla grupy gospodarstw obejmuj¹cej mniej ni¿ 15 jednostek.
Dok³adny schemat ustalania wskanika powi¹zañ gospodarstw rolniczych z otoczeniem prezentuje
opracowanie [Go³êbiewska 2010].
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Tabela 1. K ierunki rozdysponowania nak³adów inwestycyjnych w rolnictwie i ³owiectwie w latach 1995- 2008
Wyszczególnienie

Udzia³ wydatków inwestycyjnych [%] w latach
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Budynki i
budowle

30,3 23,4 21,8

29,8 33,1 33,7 37,1 40,1 40,5 39,2

34,9

39,3 39,4 36,8

Maszyny,
urz¹dzenia
techniczne

27,7 36,7 39,5

36,2 34,7

32,7 33,3 31,7 30,0 31,6

35,2

32,2 32,5 34,7

rodki
transportu

16,9 23,7 19,7

14,1 11,7

12,4 10,4 11,4 12,1 13,0

15,3

15,7 15,9 16,6

ród³o: [ Rocznik st at yst yczny rolnict wa 2001, Rocznik i st at yst yczne rolnict wa i obszarów wiej sk ich 2007,
2008, 2009].

na rodki transportu (14,9%). Budynki gospodarcze oraz maszyny s¹ istotnym elementem
potencja³u wytwórczego w gospodarstwach rolniczych, bez których proces produkcji w
wiêkszoci jednostek nie jest mo¿liwy. Z tego te¿ wzglêdu rozdysponowanie nak³adów
inwestycyjnych skierowane jest g³ównie na ten rodzaj rzeczowych rodków trwa³ych.
Kierunki podejmowanych inwestycji w gospodarstwach rolniczych w zale¿noci od
ich powi¹zañ z otoczeniem wskazuj¹, i¿ priorytety odnonie preferowanych dzia³añ by³y
zró¿nicowane (rys. 1.). Wród gospodarstw inwestuj¹cych w grupie o najwy¿szym wskaniku powi¹zañ najwy¿szy by³ udzia³ jednostek inwestuj¹cych w powiêkszenie obszaru gospodarstwa. Wysoki by³ te¿ odsetek gospodarstw zakupuj¹cych maszyny i urz¹dzenia
techniczne. Natomiast gospodarstwa o ni¿szych powi¹zaniach z otoczeniem zwraca³y g³ównie uwagê na inwestycje w maszyny i urz¹dzenia techniczne oraz w dzia³ania zwi¹zane z
ochron¹ rodowiska. Jednak, jak wynika z przeprowadzonych badañ, w wiêkszoci rolnicy
kupowali maszyny u¿ywane (szczególnie te o wy¿szej wartoci), co mog³o siê wi¹zaæ z
gorsz¹ jakoci¹ sprzêtu.
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Rysunek 1. Udzia³ gospodarstw podejmuj¹cych inwestycje w grupach o zró¿nicowanych powi¹zaniach
z otoczeniem w latach 2000-20084
ród³o: wyniki badañ w³asnych.
4

Zaprezentowane wyniki nie sumuj¹ siê do 100%, poniewa¿ gospodarstwo mog³o podejmowaæ kilka
ró¿nych dzia³añ inwestycyjnych jednoczenie.
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Z przeprowadzonych badañ wynika, i¿ wraz ze wzrostem wskanika powi¹zañ z otoczeniem nie wzrasta³o znaczenie inwestycji zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska. Udzia³ jednostek realizuj¹cych ten rodzaj inwestycji by³ we wszystkich czterech grupach gospodarstw
zbli¿ony (oko³o 50-55%). wiadczy to o dostosowywaniu siê rolników we wszystkich gospodarstwach produkcyjnych do wymogów UE w tym zakresie (by³y to g³ównie inwestycje
w zbiorniki na gnojowicê, p³yty obornikowe itp.).
Du¿e zró¿nicowanie wystêpowa³o tak¿e w udziale gospodarstw w wartoci inwestycji
(rys. 2.). Gospodarstwa o silniejszych kontaktach z otoczeniem podejmowa³y inwestycje o
wy¿szej wartoci. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ udzia³ ten w kolejnych latach zmniejsza³ siê na
korzyæ gospodarstw o ni¿szym wskaniku powi¹zañ z otoczeniem. Mo¿e to wiadczyæ o
wy¿szym poziomie rozwoju gospodarstw utrzymuj¹cych wiêksze kontakty z otoczeniem i o
lepszym wyposa¿eniu tych jednostek w trwa³e rodki produkcji. Wskazuj¹ na to prowadzone wczeniej badania [Go³êbiewska 2000], w których wykazano, i¿ gospodarstwa utrzymuj¹ce silniejsze zwi¹zki z otoczeniem s¹ wiêksze obszarowo i charakteryzuj¹ siê lepszym
wyposa¿eniem w rodki produkcji. Z drugiej strony, podejmowanie dzia³añ rozwojowych w
gospodarstwach o s³abszych powi¹zaniach z otoczeniem wskazuje, i¿ rolnicy nie zamierzali
ograniczaæ produkcji, lecz j¹ rozwijaæ, a przyczyny s³abszych zwi¹zków z rynkiem byæ mo¿e
by³y niezale¿ne od producenta.
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Rysunek 2. Udzia³ gospodarstw o zró¿nicowanych powi¹zaniach z otoczeniem w wartoci inwestycji
w latach 2004-2007
ród³o: wyniki badañ w³asnych.

W badanych gospodarstwach, w zale¿noci od powi¹zañ z otoczeniem udzia³ wydatków na poszczególne rodzaje rodków trwa³ych by³ zró¿nicowany (tab. 2.). Przyjmuj¹c ogó³
wydatków przeznaczonych na inwestycje w danej grupie gospodarstw jako 100%, nale¿y
stwierdziæ, i¿ w strukturze nak³adów inwestycyjnych przewa¿a³y wydatki na budynki oraz
maszyny i urz¹dzenia techniczne.
Du¿e znaczenie mia³ równie¿ zakup ci¹gników, przy czym wraz ze wzrostem powi¹zañ
gospodarstw z otoczeniem udzia³ wydatków na zakup ci¹gników w sumie wydatków inwestycyjnych ogó³em zmniejsza³ siê. Mo¿e to wskazywaæ na wiêksze zasoby tych rodków w
gospodarstwach o wiêkszych kontaktach z otoczeniem. Jak wynika z badañ, te trzy grupy
rodków trwa³ych mia³y najwiêksze znaczenie w strukturze wydatków inwestycyjnych.
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Tabela 2. Struktura wydatków na cele inwestycyjne w gospodarstwach o zró¿nicowanych powi¹zaniach z otoczeniem
Rodzaj inwestycji

Ziemia
Budynki
Stado podstawowe

Udzia³ gospodarstw [%] w wartoci inwestycji w zale¿noci
od wskanika powi¹zañ z otoczeniem:
do 0,420

0,421- 0,520

0,521- 0,620

6,0

7,5

7,8

powy¿ej 0,620
5,5

34,4

34,6

26,8

41,6

1,8

1,1

3,7

4,8

Maszyny, urz¹dzenia techniczne

31,4

32,5

36,1

26,1

Ci¹gniki

18,3

16,6

17,8

13,8

8,0

7,7

7,8

8,1

Inne
ród³o: wyniki badañ w³asnych.

Podobne wyniki uzyska³ Dariusz Kusz [2008] w gospodarstwach rolnych Podkarpacia. W
latach 2004-2006 w inwestycjach w tym regionie dominowa³y maszyny i urz¹dzenia (37%
nak³adów inwestycyjnych) oraz ci¹gniki (33,2%). Na kolejnym miejscu znalaz³y siê budynki
i budowle. Zró¿nicowanie kolejnoci udzia³u poszczególnych rodków wynika³o w tym
przypadku ze specyficznych cech gospodarstw w danym regionie badañ. Generalnie jednak rolnicy inwestowali g³ównie w te trzy grupy rodków trwa³ych. Równie¿ w swoich
badaniach Bo¿ena Karwat-Woniak [2005] wykazuje, i¿ w gospodarstwach rozwojowych w
latach 1988-2000 rolnicy najczêciej podejmowali inwestycje w maszyny i ci¹gniki oraz w
budynki gospodarcze.
Na doæ wysokim, ale tak¿e zbli¿onym poziomie kszta³towa³y siê we wszystkich badanych grupach gospodarstw wydatki na pozosta³e inwestycje (oko³o 8%). By³o to zwi¹zane
z tym, i¿ w grupie inne znalaz³y siê m.in. inwestycje zwi¹zane z ochron¹ rodowiska.
ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE W£ACICIELI GOSPODARSTW
W przeprowadzonych badaniach, oprócz zbierania danych na temat zrealizowanych
inwestycji, rolnicy mieli tak¿e mo¿liwoæ wyra¿enia swoich opinii na temat planów i zamierzeñ w zakresie przysz³ych inwestycji. Uzyskane informacje wskazywa³y, i¿ zg³aszane przez
rolników preferencje wyranie korelowa³y z wielkoci¹ wskanika powi¹zañ z otoczeniem
(rys. 3.). W ka¿dej z wydzielonych grup znalaz³y siê gospodarstwa, w których rolnicy
zamierzali zwiêkszyæ zasoby produkcyjne lub podj¹æ dzia³ania w celu poprawy ich jakoci.
Najmniej rolników planowa³o inwestycje w gospodarstwach z grupy pierwszej i czwartej, czyli gospodarstwach o najni¿szym i najwy¿szym wskaniku powi¹zañ z otoczeniem. W
gospodarstwach o najs³abszych powi¹zaniach z otoczeniem mog³o to byæ spowodowane
brakiem mo¿liwoci finansowania zbyt du¿ej liczby inwestycji, natomiast w gospodarstwach
o najsilniejszych kontaktach  z ju¿ wystarczaj¹cym wyposa¿eniem w trwa³e rodki produkcji. Najwiêksze zamierzenia inwestycyjne mieli rolnicy z gospodarstw z grupy drugiej o
wskaniku powi¹zañ w granicach 0,421-0,520, co wiadczy, i¿ rolnicy z tej grupy gospodarstw d¹¿¹ do rozwoju i modernizacji swoich warsztatów pracy.
Plany odnonie do rodzaju inwestycji, któr¹ rolnicy chcieliby podj¹æ, by³y zwi¹zane z
dotychczasow¹ struktur¹ wydatków (rys. 4.).
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Rysunek 3. Udzia³ gospodarstw o zró¿nicowanych powi¹zaniach z otoczeniem, w których rolnicy
planuj¹ inwestycje
ród³o: wyniki badañ w³asnych
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Rysunek 4. Udzia³ rolników planuj¹cych inwestycje w zale¿noci od ich rodzaju
ród³o: wyniki badañ w³asnych.

Zdecydowanie najwy¿szy by³ udzia³ gospodarstw, w których rolnicy deklarowali zakupy
maszyn i ci¹gników oraz inwestycje w budynki. Jedynie w gospodarstwach o najsilniejszych
zwi¹zkach z otoczeniem na pierwszym miejscu znalaz³y siê wydatki na powiêkszenie stada
podstawowego. Mo¿e to wiadczyæ o dobrym wyposa¿eniu tej grupy gospodarstw w maszyny i sprzêt potrzebny do produkcji, a zwracaniu siê w kierunku powiêkszania skali produkcji,
w tym przypadku produkcji zwierzêcej. W ka¿dej grupie gospodarstw rolnicy zg³aszali tak¿e
chêæ powiêkszenia area³u gospodarstwa. Oko³o 40-50% rolników podejmuj¹cych dzia³ania
inwestycyjne deklarowa³o, i¿ s¹ zainteresowani zakupem ziemi lub jej dzier¿aw¹.
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PODSUMOWANIE
Przeprowadzone badania nie wyczerpuj¹ w ca³oci z³o¿onych zagadnieñ zwi¹zanych z
kierunkami podejmowanych dzia³añ inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych. Sporz¹dzenie dok³adnych analiz wymaga³oby zgromadzenia szczegó³owych informacji w celu okrelenia zale¿noci przyczynowo-skutkowych, które czêsto umo¿liwiaj¹ lub ograniczaj¹ przeprowadzenie konkretnej inwestycji. Jednak wyniki przeprowadzonych analiz procesów inwestycyjnych zachodz¹cych w badanych gospodarstwach rolnych z Mazowsza i Podlasia
pozwalaj¹ sformu³owaæ kilka stwierdzeñ podsumowuj¹cych.
1. Nak³ady inwestycyjne w rolnictwie s¹ kierowane w pierwszej kolejnoci na budynki i
budowle jako g³ówny rodzaj rodków trwa³ych w gospodarstwach rolniczych tej strefy
klimatycznej. Du¿y udzia³ stanowi¹ tak¿e maszyny i urz¹dzenia techniczne.
2. W badanych latach 2000-2008 wystêpowa³a znaczna odmiennoæ preferencji rolników
odnonie do kierunku wydatków inwestycyjnych w zale¿noci od si³y zwi¹zków gospodarstw z otoczeniem. W grupie o najsilniejszych powi¹zaniach z otoczeniem najwy¿szy by³ udzia³ gospodarstw inwestuj¹cych w ziemiê (prawie 85%). W pozosta³ych
gospodarstwach dominuj¹ce okaza³y siê kierunki zwi¹zane z zakupem maszyn i urz¹dzeñ technicznych. Na zbli¿onym poziomie we wszystkich grupach gospodarstw wystêpowa³y inwestycje w ochronê rodowiska. Wskazuje to na obligatoryjnoæ tej formy dzia³añ inwestycyjnych, które musia³y podj¹æ wszystkie gospodarstwa produkcyjne bez wzglêdu na ich zró¿nicowanie (np. ekonomiczne, organizacyjne itp.).
3. W ujêciu wartociowym zdecydowanie najwy¿szy udzia³ w wydatkach na cele inwestycyjne mia³y gospodarstwa o silniejszych powi¹zaniach z otoczeniem. Zró¿nicowana by³a, podobnie jak w przypadku udzia³u gospodarstw w liczbie inwestycji, tak¿e
struktura wydatków inwestycyjnych w poszczególnych grupach gospodarstw. Gospodarstwa o najwy¿szym wskaniku powi¹zañ z otoczeniem przeznacza³y najwiêkszy
procent wydatków na budynki i budowle.
4. W wiêkszoci gospodarstw rolnicy planowali dalsze wydatki na cele inwestycyjne.
Zró¿nicowane by³y natomiast preferencje w zale¿noci od si³y zwi¹zków gospodarstw
z otoczeniem. W jednostkach charakteryzuj¹cych siê najwy¿szym wskanikiem powi¹zañ z otoczeniem zwracano uwagê w pierwszej kolejnoci na inwestycje w stado podstawowe.
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Barbara Go³êbiewska
THE DIRECTIONS OF INVESTMENT IN THE FARMS DEPEND ON THE STRENGTH
OF THEIR MARKETS RELATIONS

Summary
The paper presents the directions of investment activities in farms with different level of market
relation. It was concluded that the farms investment activity changing over the time. There was found
that the structure of investments change accordingly to changes in level of calculated ratio. With
increasing the ratio of market relations there was more investment are in farm buildings and in installations for environmental protection.
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