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EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA WYBRANYCH
TYPÓW GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH
I KONWENCJONALNYCH
Streszczenie: Celem opracowania jest ocena wpływu specjalizacji gospodarstwa rolnego
na efektywność gospodarowania zasobami w wybranych typach gospodarstw ekologicznych
i konwencjonalnych. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki wskazują na niższą produktywność zasobów w gospodarstwach ekologicznych, ale wyższą dochodowość, ponieważ gospodarstwa ekologiczne ponoszą relatywnie niższe koszty produkcji, uzyskują wyższe dopłaty
i angażują zasoby kapitałowe niższej wartości.
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, rolnictwo ekologiczne, efektywność.

1. Wstęp
Efektem m.in. przeciwstawiania się degradacji środowiska naturalnego i mody
na zdrowy styl życia jest rozwój produkcji rolniczej z wykorzystaniem metod ekologicznych. Zainteresowanie rozwojem rolnictwa ekologicznego dotyczy zamożnych
społeczeństw, ale także społeczności krajów rozwijających się, dla których produkcja ekologiczna oznacza szansę rozwoju ubogich gospodarstw rolnych, zagospodarowanie nadwyżek siły roboczej i nowy, obiecujący kierunek eksportu żywności
do krajów wysoko rozwiniętych. Na dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego
na świecie wskazuje fakt, że w 2002 r. powierzchnia upraw ekologicznych zajmowała zaledwie 0,3% całkowitej powierzchni upraw rolnych, a w 2010 – 2,8%. O rozwoju produkcji żywności ekologicznej świadczy rosnąca w dużym tempie wartość
obrotów produktami ekologicznymi na światowym rynku rolno-żywnościowym.
W 2003 r. wartość sprzedaży żywności ekologicznej wyniosła 22 mld USD, natomiast w 2007 r. już 46 mld USD. W 2007 r. tylko eksport produktów ekologicznych
ze Stanów Zjednoczonych kształtował się na poziomie 21,1 mld USD [Kondratowicz-Pozorska 2010].
W krajach Unii Europejskiej rolnictwo ekologiczne rozwija się od wielu lat.
W 2009 r. powierzchnia upraw ekologicznych w krajach UE-25 zajmowała 6%
całkowitej powierzchni upraw rolnych. Największy areał użytków rolnych zago-
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spodarowanych pod produkcję ekologiczną występuje w Hiszpanii, we Włoszech,
w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji i w Austrii. Polska pod tym względem zajmuje dziewiąte miejsce. W 2006 r. wartość obrotów produktami ekologicznymi na unijnym rynku rolno-żywnościowym została wyceniona na 31 mld
euro rocznie. Polski rynek żywności ekologicznej w 2010 r. został wyceniony na
100 mln euro rocznie [Kondratowicz-Pozorska 2010]. Według danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która nadzoruje produkcję ekologiczną w Polsce, w 2010 r. liczba gospodarstw ekologicznych z certyfikatem oraz
będących w trakcie jego uzyskiwania wyniosła 20 626, wobec 3760 gospodarstw
w roku 2004.
Rolnictwo ekologiczne w krajach UE jest objęte wsparciem finansowym w postaci dopłat do działalności produkcyjnych, a także dofinansowywane w zakresie
badań dotyczących produkcji ekologicznej, ponoszonych kosztów kontroli gospodarstw ekologicznych czy podejmowanych działań promujących żywność ekologiczną. Podejmowane działania wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego przekładają się na wzrost liczby gospodarstw ekologicznych, m.in. w naszym kraju,
i zainteresowanie ekonomiką ich działalności.

2. Cel i metodyka badań
Celem opracowania jest ocena wpływu specjalizacji gospodarstwa rolnego, określanej jako typ rolniczy w metodyce FADN1, na efektywność gospodarowania zasobami
w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych wybranych typów produkcji
rolniczej. Przedmiotem badania są gospodarstwa ekologiczne i konwencjonalne
w Polsce objęte rachunkowością rolną w systemie FADN w 2008 r. i sklasyfikowane
według typów rolniczych. Liczebność uzyskanych grup w obrębie gospodarstw ekologicznych pozwala na badanie gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych, chowie bydła mlecznego, chowie zwierząt utrzymywanych w systemie wypasowym i gospodarstw wielokierunkowych, czyli mieszanych (tab. 1).
Tabela 1. Liczebność badanych typów gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych w 2008 r.
Liczba
gospodarstw
Ekologiczne
Konwencjonalne

Uprawy polowe
69
179 546

Krowy mleczne
18
38 028

Zwierzęta żywione
w systemie wypasowym
48
47 102

Mieszane
87
393 950

Źródło: IERiGŻ -PIB

FADN (System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych)
to jednolity system zbierania danych rachunkowych we wszystkich krajach członkowskich UE, służący m.in. do kreowania Wspólnej Polityki Rolnej. W Polsce od 2004 r. IERiGŻ-PIB prowadzi badania
rachunkowości rolnej w systemie FADN, określanym jako polski FADN.
1
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3. Zasoby produkcyjne
Zasoby produkcyjne w rolnictwie stanowi ziemia (ilość ziemi użytkowanej rolniczo,
czyli powierzchnia użytków rolnych), praca (liczba osób zdolnych do pracy w rolnictwie) i kapitał (środki produkcyjne). Przeciętna powierzchnia użytków rolnych
badanych gospodarstw ekologicznych w obrębie wybranych typów produkcji rolniczej była większa niż gospodarstw konwencjonalnych, szczególnie w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach polowych i chowie zwierząt żywionych
w systemie wypasowym (tab. 2).
Wkład zasobów pracy, czyli nakłady pracy ogółem w przeliczeniu na pełnozatrudnionego w ciągu roku (w AWU2), był relatywnie większy w gospodarstwach
ekologicznych niż konwencjonalnych, zwłaszcza w gospodarstwach nastawionych
na uprawy polowe, ale były one zarazem większe obszarowo od konwencjonalnych.
Potencjał zasobów kapitałowych w gospodarstwach rolnych stanowią środki
produkcyjne trwałe i obrotowe, których wartość obrazują aktywa ogółem. Poziom
zainwestowania w zasoby kapitałowe badanych gospodarstw mierzony wartością
aktywów ogółem na 1 ha użytków rolnych był wyraźnie wyższy w gospodarstwach
konwencjonalnych, szczególnie specjalizujących się w uprawach polowych i chowie bydła mlecznego (o ponad 30%).
Tabela 2. Zasoby produkcyjne badanych typów gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych
w 2008 r.
Gospodarstwa

Ekologiczne
Konwencjonalne
Ekologiczne
Konwencjonalne
Ekologiczne
Konwencjonalne

Zwierzęta żywione
w systemie
wypasowym
Średnia powierzchnia użytków rolnych (ha)
33,0
22,6
36,5
23,1
16,7
21,5
Liczba osób pełnozatrudnionych (AWU)
2,24
1,86
1,99
1,78
1,73
1,79
Aktywa ogółem na 1 ha użytków rolnych (zł/ha)
9 923
13 991
14 625
14 847
20 615
19 606

Uprawy polowe

Krowy mleczne

Mieszane

17,5
16,4
1,73
1,62
14 772
16 992

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB.

AWU – jednostka przeliczeniowa nakładów pracy według metodyki FADN: 1 jednostka AWU
= 2200 godzin pracy ogółem/rok. W nakładach pracy ogółem ujmuje się nakłady pracy nieopłacanej,
głównie rolnika i jego rodziny w jednostkach FWU (1 jednostka FWU = 2200 godzin pracy rodziny/
rok).
2
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4. Organizacja produkcji
Wyniki Standardowe FADN nie pozwalają na pełną analizę organizacji produkcji
roślinnej w gospodarstwach, ponieważ nie zawierają danych o strukturze użytków
rolnych, co uniemożliwia analizę struktury zasiewów. Możliwe jest tylko odniesienie wybranych grup roślin do ogólnej powierzchni użytków rolnych [Goraj, Mańko
2009].
W zakresie organizacji produkcji roślinnej porównywanych gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych w obrębie typów produkcyjnych w 2008 r. widoczny jest przede wszystkim znacznie mniejszy udział zbóż w strukturze użytków
rolnych gospodarstw ekologicznych, szczególnie w gospodarstwach nastawionych
na produkcję mleka (o 25,1 pkt proc.). W gospodarstwach ekologicznych relatywnie
większy obszar użytków rolnych niż w konwencjonalnych zajmują uprawy roślin
pastewnych (w specjalizujących się w produkcji mleka o 26,6 pkt proc.), co jest warunkowane większym zapotrzebowaniem na pasze wytwarzane we własnym zakresie (tab. 3). W gospodarstwach ekologicznych nastawionych na produkcję zwierzęcą
udział zbóż w strukturze użytków rolnych kształtował się na poziomie tylko kilkunastu procent (13,1-14,0%), a wyraźnie przeważał udział upraw pastewnych (81,5-84,4%). Powierzchnie upraw pastewnych gospodarstw ekologicznych to w głównej
mierze łąki i pastwiska, a ponadto uprawy roślin pastewnych korzeniowych i kapustnych.
Tabela 3. Wybrane informacje z organizacji produkcji w badanych typach
gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych w 2008 r.
Gospodarstwa

Ekologiczne
Konwencjonalne
Ekologiczne
Konwencjonalne
Ekologiczne
Konwencjonalne

Zwierzęta żywione
w systemie
wypasowym
Udział zbóż w strukturze użytków rolnych (%)
54,4
14,0
13,1
63,3
39,1
35,4
Udział upraw pastewnych w strukturze użytków rolnych (%)
19,7
84,4
81,5
8,7
57,8
60,2
Obsada zwierząt ogółem w LU/100ha UR
14,5
86,7
70,0
16,0
98,8
93,0
Uprawy polowe

Krowy mleczne

Mieszane

40,9
61,6
43,1
26,0
48,0
73,8

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB.

Wyniki omawianego porównania gospodarstw wskazują, że obsada zwierząt
ogółem mierzona liczbą sztuk przeliczeniowych LU3/100 ha UR była mniejsza w go3
LU – jednostka przeliczeniowa zwierząt według metodyki FADN, równoważna 1 krowie mlecznej lub wybrakowanej albo bykowi w wieku 2 lat i więcej.
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spodarstwach ekologicznych, szczególnie w typie chów zwierząt żywionych w systemie wypasowym i w gospodarstwach wielokierunkowych (odpowiednio o 25
i 35%). W gospodarstwach ekologicznych w typach chów krów mlecznych i uprawy
polowe obsada zwierząt była o ok. 10% mniejsza niż w konwencjonalnych, co nie
jest dużą, lecz uzasadnioną różnicą w poziomie tego miernika.

5. Produktywność czynników produkcji
Produktywność czynników produkcji (ziemi, pracy i kapitału) analizowanych typów
gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych mierzoną wartością produkcji ogółem na 1 ha użytków rolnych (produktywność ziemi), na osobę pracującą w gospodarstwie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (ekonomiczna wydajność pracy) i wartość produkcji na 100 zł wartości zaangażowanego kapitału trwałego
i obrotowego, czyli aktywów ogółem, przedstawiono w tab. 4.
Porównanie wybranych typów gospodarstw ekologicznych z konwencjonalnymi w zakresie produktywności czynników wytwórczych w 2008 r. wskazuje, że produktywność zasobów w gospodarstwach ekologicznych była niższa, nawet dużo
niższa. Najmniejsze różnice wystąpiły w zakresie produktywności kapitału, w tym
w obrębie gospodarstw nastawionych na produkcję mleka (niższa tylko o 5,3%
w gospodarstwach ekologicznych), natomiast największe różnice wykazano w produktywności zasobów ziemi, szczególnie gospodarstw nastawionych na chów zwierząt żywionych w systemie wypasowym (o ponad 50% niższa w gospodarstwach
ekologicznych). Przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w bardziej ekstensywnym chowie
i w mniejszej obsadzie zwierząt w gospodarstwach ekologicznych.
Tabela 4. Produktywność czynników produkcji wybranych typów gospodarstw ekologicznych
i konwencjonalnych w 2008 r.
Gospodarstwa

Ekologiczne
Konwencjonalne
Ekologiczne
Konwencjonalne
Ekologiczne
Konwencjonalne

Zwierzęta żywione
w systemie
wypasowym
Produktywność ziemi (zł/ha)
2 301
3 206
2 249
4 055
4 987
4 614
Ekonomiczna wydajność pracy (zł/AWU)
33 902
38 949
41 252
52 630
48 141
55 424
Produktywność na 100 zł aktywów ogółem (zł)
23,19
22,91
15,38
27,31
24,19
23,54

Uprawy polowe

Krowy mleczne

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB.

Mieszane

2 608
4 219
26 383
42 714
17,66
24,83
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Najmniejszą różnicę w zakresie produktywności ziemi gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych wykazano w gospodarstwach nastawionych na chów krów
mlecznych (o 36% niższą w gospodarstwach ekologicznych) i były to zarazem gospodarstwa, w których poziom produktywności ziemi był najwyższy w porównaniu
z pozostałymi typami gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych.
Najwyższą ekonomiczną wydajność pracy wykazano w gospodarstwach nastawionych na chów zwierząt żywionych w systemie wypasowym, a najniższą w gospodarstwach wielokierunkowych (w gospodarstwach zarówno ekologicznych, jak
i konwencjonalnych), co wynika z odpowiednio mniejszych i większych nakładów
pracy.
Najwyższą produktywność aktywów ogółem uzyskały gospodarstwa nastawione na uprawy polowe, a najniższą gospodarstwa utrzymujące zwierzęta żywione
w systemie wypasowym (gospodarstwa zarówno ekologiczne, jak i konwencjonalne), co wynika odpowiednio z intensywności organizacji tych typów gospodarstw.

6. Dochody
Syntetyczny rachunek wyników porównywanych typów gospodarstw ekologicznych
z konwencjonalnymi w 2008 r. przedstawiono w tab. 5.
Z porównania badanych typów gospodarstw wynika, że gospodarstwa ekologiczne ponosiły niższe koszty, w tym koszty materiałowe, które w metodyce FADN
są określane jako „zużycie pośrednie”, i uzyskiwały niższe wyniki produkcyjne
i ekonomiczne mierzone nadwyżką wartości produkcji nad kosztami materiałowymi w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych. Wyższy poziom dopłat uzyskiwanych
przez gospodarstwa ekologiczne przybliżał poziom dochodów z gospodarstw rolnych4 nastawionych na chów krów mlecznych, natomiast w pozostałych typach porównywanych gospodarstw kształtował wyższe dochody z gospodarstw ekologicznych. W ekologicznych gospodarstwach wielokierunkowych dopłaty pokrywały
częściowo koszty produkcji i tworzyły dochód z gospodarstwa rolnego.
W obrębie gospodarstw zarówno ekologicznych, jak i konwencjonalnych gospodarstwa nastawione na chów bydła mlecznego uzyskały najwyższe wyniki produkcyjne i ekonomiczne (tab. 5).
Wartość produkcji, poziom kosztów, dopłaty i dochody gospodarstw ekologicznych w procencie tych wielkości uzyskanych przez gospodarstwa konwencjonalne
w 2008 r. przedstawiono w tab. 6.

Kategoria dochodowa gospodarstw rolnych według metodyki FADN to „dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego”. W niniejszym opracowaniu określana jest w skrócie jako „dochód z gospodarstwa rolnego”; odpowiada dochodowi rolniczemu netto z uwzględnieniem wszystkich dopłat do działalności gospodarstw rolnych.
4
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Tabela 5. Rachunek wyników porównywanych typów gospodarstw ekologicznych
i konwencjonalnych w 2008 r. (zł/ha UR)
Wyszczególnienie

Produkcja ogółem
Koszty materiałowe
Nadwyżka wartości
produkcji nad kosztami
materiałowymi
Amortyzacja
Koszty zewnętrznych
czynników produkcji
Podatki
Dopłaty
Dochód z gospodarstwa
rolnego
Produkcja ogółem
Koszty materiałowe
Nadwyżka wartości
produkcji nad kosztami
materiałowymi
Amortyzacja
Koszty zewnętrznych
czynników produkcji
Podatki
Dopłaty
Dochód z gospodarstwa
rolnego

Zwierzęta żywione
w systemie
wypasowym

Mieszane

Gospodarstwa ekologiczne
2 301
3 206
1 173
1 845

2 249
1 245

2 608
1 666

1 128
525

1 361
472

1 004
468

942
651

393
112
1 340

405
142
1 610

240
105
1 368

195
113
1 568

Uprawy polowe

Krowy mleczne

1 438
1 950
Gospodarstwa konwencjonalne
4 055
4 987
2 525
2 868

1 559

1 552

4 614
2 890

4 219
2 975

1 830
709

2 119
795

1 724
749

1 244
734

447
140
962

114
124
987

369
124
992

284
129
1 040

1 198

2 072

1 476

1 137

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB.

Wyniki produkcyjne poszczególnych typów gospodarstw ekologicznych stanowiły od ok. 50% do ponad 60% wyników gospodarstw konwencjonalnych, a koszty
materiałowe od 43% do 64%. W efekcie nadwyżka wartości produkcji nad kosztami
materiałowymi gospodarstw ekologicznych sięgała ok. 60%, a gospodarstw ekologicznych wielokierunkowych – 76% nadwyżki uzyskiwanej przez gospodarstwa
konwencjonalne. Dopłaty pozyskiwane przez gospodarstwa ekologiczne przewyższały dopłaty gospodarstw konwencjonalnych o 40-60% i powodowały, że dochody
z ekologicznych gospodarstw rolnych przewyższały dochody z gospodarstw konwencjonalnych, z wyjątkiem gospodarstw nastawionych na chów bydła mlecznego.
Wyższy poziom dopłat do działalności gospodarstw ekologicznych wynikał głównie
z wyższych dopłat rolno-środowiskowych, w tym dopłat do produkcji ekologicznej.

195

Efektywność gospodarowania wybranych typów gospodarstw…
Tabela 6. Rachunek wyników porównywanych typów gospodarstw ekologicznych
i konwencjonalnych w 2008 r. (konwencjonalne = 100%)
Wyszczególnienie
Produkcja ogółem
Koszty materiałowe
Nadwyżka wartości
produkcji nad kosztami
materiałowymi
Amortyzacja
Koszty zewnętrznych
czynników produkcji
Podatki
Dopłaty
Dochód z gospodarstwa
rolnego

Uprawy polowe

Krowy mleczne

Zwierzęta żywione
w systemie
wypasowym
48,7
43,1

Mieszane

56,7
46,5

64,3
64,3

61,8
56,0

61,6
74,0

64,2
59,4

58,2
62,5

75,7
88,7

87,9
80,0
139,3

355,3
114,5
163,1

65,0
84,7
137,9

68,7
87,6
150,8

120,0

94,1

105,6

136,5

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB.

Gospodarstwa ekologiczne specjalizujące się w produkcji mleka ponosiły większe koszty zewnętrznych czynników produkcji, w tym wynagrodzeń, opłat dzierżawnych oraz wyższe odsetki i opłaty w związku ze zobowiązaniami kredytowymi.
Płaciły także większe podatki od posiadanej ziemi i budynków (tab. 6).
Dla rolnika i jego rodziny ważny jest poziom dochodu z gospodarstwa rolnego
w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną rodziny5, który stanowi wynagrodzenie
pracy własnej. W badanych gospodarstwach poziom dochodu na osobę pełnozatrudnioną rodziny (rys. 1) był najwyższy w gospodarstwach ekologicznych nastawionych na uprawy polowe, a następnie w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta
żywione w systemie wypasowym, ale były to gospodarstwa relatywnie większe obszarowo (tab. 2).
W 2008 r. średnie wynagrodzenie netto w gospodarce narodowej wyniosło
23 628 zł. Odniesienie tej wielkości do dochodu na osobę pełnozatrudnioną rodziny w analizowanych typach gospodarstw wskazuje, że gospodarstwa ekologiczne,
z wyjątkiem gospodarstw mieszanych, wypracowały dochód na osobę pełnozatrudnioną rodziny na poziomie przewyższającym średnie wynagrodzenie w gospodarce,
ale były to gospodarstwa większe obszarowo w porównaniu z konwencjonalnymi
i ekologicznymi mieszanymi.

Osoba pełnozatrudniona rodziny to jednostka przeliczeniowa nakładów pracy nieopłacanej rolnika i jego rodziny na pełny wymiar czasu pracy, według metodyki FADN to jednostka FWU = 2200
godzin pracy rodziny/rok.
5
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0
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Rys. 1. Dochód z gospodarstwa rolnego na osobę pełnozatrudnioną rodziny w porównywanych
typach gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych w 2008 r. (zł/osobę)
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB.

7. Efektywność ekonomiczna zasobów kapitałowych
Efektywność ekonomiczną działalności produkcyjnej gospodarstw rolnych można
ustalać i oceniać, odnosząc ujęcie wartościowe efektów produkcyjnych lub wyniki
ekonomiczne do poniesionych nakładów lub zaangażowanych zasobów w ujęciu
wartościowym. Powszechnie stosowaną miarą do oceny efektywności zaangażowanego kapitału w jednostkach gospodarczych jest wskaźnik rentowności aktywów
(ROA) i wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE). Problem z oszacowaniem
umownej opłaty pracy własnej w rolnictwie powoduje, że łatwiejsze do obliczania
są wskaźniki dochodowości zamiast rentowności.
Tabela 7. Wskaźniki dochodowości aktywów ogółem porównywanych typów gospodarstw
ekologicznych i konwencjonalnych w 2008 r. (%)
Gospodarstwa
Ekologiczne
Konwencjonalne

Uprawy polowe

Krowy mleczne

14,5
8,1

13,9
10,1

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB.

Zwierzęta żywione
w systemie
wypasowym
10,7
7,5

Mieszane
10,5
6,7
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W tabeli 7 zaprezentowano wskaźnik dochodowości kapitału badanych typów
gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych, obliczony następująco:
Wskaźnik dochodowości aktywów = 100 x dochód z gospodarstwa rolnego/
średni stan aktywów ogółem.
W porównywanych gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych poziom wskaźnika dochodowości aktywów we wszystkich typach gospodarstw ekologicznych kształtował się na wyraźnie wyższym poziomie niż konwencjonalnych
(o 30-40%). Przyczyna tkwiła głównie w niższej wartości aktywów gospodarstw
ekologicznych (tab. 2) oraz w wyższym poziomie dopłat uzyskiwanych przez gospodarstwa ekologiczne (tab. 5).

8. Podsumowanie
Porównanie wybranych typów gospodarstw ekologicznych z konwencjonalnymi
w zakresie produktywności czynników wytwórczych wskazuje, że produktywność
zasobów w gospodarstwach ekologicznych jest niższa. Najmniejsze różnice wystąpiły w zakresie produktywności kapitału, w tym w obrębie gospodarstw nastawionych na produkcję mleka, natomiast największe różnice wykazano w produktywności zasobów ziemi, szczególnie gospodarstw nastawionych na chów zwierząt
żywionych w systemie wypasowym. Przyczyna tkwi w bardziej ekstensywnym chowie i w mniejszej obsadzie zwierząt w gospodarstwach ekologicznych.
Gospodarstwa ekologiczne ponosiły niższe koszty produkcji i pozyskiwały
wyższe dopłaty, co powodowało, że dochody z ekologicznych gospodarstw rolnych
przewyższały dochody z gospodarstw konwencjonalnych, z wyjątkiem gospodarstw
nastawionych na chów bydła mlecznego. Ponadto niższa wartość środków produkcyjnych angażowanych w działalność gospodarstw ekologicznych kształtowała relatywnie wyższą dochodowość ich zasobów kapitałowych.
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MANAGEMENT EFFICIENCY OF THE SELECTED TYPES
OF ORGANIC AND CONVENTIONAL FARMS
Summary: The aim of the paper is to evaluate influence of farm specialization on the
efficiency of resources management in the selected types of organic and conventional farms.
The results presented in the paper indicate that organic farms are characterized by lower
efficiency of resources management, but these farms have higher profitability, since they
incur relatively lower production costs, achieve higher subsidies, and engage lower values of
capital resources.
Keywords: sustainable development, organic farming.

