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Wprowadzenie
Wraz z rozwojem ekonomicznym systematycznie maleje znaczenie rolnictwa w gospodarce, co znajduje odzwierciedlenie w cigym spadku udziau
wytwórczoci tego sektora w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto (PKB)
poszczególnych pastw1. Ten trend jest rezultatem stosunkowo szybszego
tempa rozwoju pozarolniczych dziaów gospodarki (zwaszcza usug) ni produkcji rolniczej, jak równie ze wzgldu na wzrost udziau otoczenia rolnictwa
w wartoci dodanej artykuów ywnociowych2. Jednoczenie poziom i dynamika wzrostu ogólnogospodarczego w zasadniczym zakresie wyznaczaj istot
i mechanizmy wewntrznej restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, a w konsekwencji take zasady i nasilenie przeobrae strukturalnych
w sektorze rolnym, które warunkuj popraw sprawnoci jego funkcjonowania
i wzrost dochodów z dziaalnoci rolniczej3. Tym samym wzrost gospodarczy,
który wywouje pozytywne przeobraenia w rolnictwie4, skutkuje z reguy relatywnym zmniejszaniem si znaczenia dziaalnoci rolniczej w gospodarce5.
Przy czym ta zmiana jest uwarunkowana z jednej strony wzgldnie nisk elastycznoci popytu na artykuy ywnociowe, z drugiej za – nisz wydajnoci czynników produkcji w sektorze rolnym w porównaniu z innymi dziaami
wytwórczoci.
Ograniczanie udziau rolnictwa w tworzeniu wartoci PKB jest uniwersaln prawidowoci, uwarunkowan ekonomicznymi procesami rozwojowymi6. Przy czym „kurczenie si” rolnictwa nie oznacza automatycznie jego marginalizacji7. Wprawdzie rozmiary istniejcych zasobów wytwórczych w sektorze rolnym zmniejszaj si i bd si nadal stopniowo zmniejsza, to jednoczenie zachodzce przeobraenia strukturalne powinny systematycznie poprawia
1

zob. J. Skodlarski, R. Matera: Gospodarka wiatowa. Geneza i rozwój. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
2
A. Grzelak: Znaczenie rolnictwa dla ksztatowania sytuacji gospodarczej w kraju. Wybrane
problemy na podstawie dowiadcze Polski po 1990 roku, Roczniki Naukowe, SERiA,
tom X, zeszyt 1, Warszawa–Pozna–Lublin 2008, s. 109, 111.
3
zob. A. Wo: Mechanizmy restrukturyzacji rolnictwa, IERiG , Warszawa 1999, a take
A. Wo: Ekonomiczny mechanizm modernizacji i restrukturyzacji polskiego rolnictwa. Synteza, IERiG , Warszawa 1999 oraz A. Wo: Instrumenty restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, IERiG , Warszawa 1999.
4
por. F. Tomczak: Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju,
IRWiR-PAN, Warszawa 2005, s. 160-161.
5
zob. F. Tomczak: Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-ywnociowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Pónocnej, SGH, Warszawa 2004, s. 25-30.
6
Ibidem, s. 210.
7
zob. A. Wo: Konkurencyjno wewntrzna rolnictwa, IERiG , Warszawa 1999, s. 14.
7

efektywno ich wykorzystania, a w konsekwencji skutkowa wzrostem produkcji rolniczej i sprawnoci funkcjonowania rolnictwa jako dziau gospodarki8.
Usytuowanie rolnictwa w makrostrukturach gospodarczych jest szczególne i wynika w gównej mierze ze znaczenia tego sektora w zaspokajaniu podstawowych potrzeb czowieka w zakresie konsumpcji. Z tego wzgldu na ogó
poszczególne kraje d do zapewnienia bezpieczestwa ywnociowego swoich mieszkaców. Spenienie tego warunku determinuje konieczno prowadzenia dziaalnoci rolniczej umoliwiajcej uzyskanie takiej iloci i jakoci produkcji, która umoliwiaby zaspokojenie potrzeb w zakresie wyywienia narodowego przynajmniej na podstawowym poziomie, przy zachowaniu równowagi
w handlu artykuami spoywczymi9. Ponadto w ostatnim okresie coraz czciej
podkrelane jest fundamentalne znaczenie sektora rolnego w paszczy nie
wiadczenia dóbr publicznych, zwaszcza w ochronie rodowiska i zachowaniu
naturalnych walorów krajobrazu, a take znaczcy wkad tego segmentu aktywnoci ekonomicznej ludnoci w ywotno obszarów wiejskich10.
Pod wzgldem zdolnoci rolnictwa do kreowania wielkoci PKB (czy
wartoci dodanej) sytuacja w naszym kraju jest typowa, zgodna z tendencjami
wiatowymi11. Tylko w latach 1995-2008 udzia rolnictwa, lenictwa i owiectwa w cakowitej wartoci dodanej brutto polskiej gospodarki zmniejszy si
z 8,0 do 3,7%12. Jednoczenie jak wykazuj dowiadczenia krajów o wysokim
poziomie rozwoju gospodarczego, ekonomiczne ograniczanie znaczenia tego
sektora nie wie si ze zmniejszaniem jego oddziaywania na sytuacj ogólnogospodarcz pastwa13. Przy czym o wymiarze wpywu rolnictwa na gospodark danego kraju decyduje wielko zasobów wytwórczych zaangaowanych
w dziaalnoci rolniczej, zakres aktywnoci ekonomicznej podmiotów sektora
rolnego oraz poziom wykorzystania posiadanego potencjau produkcyjnego14.
W gronie pastw Wspólnoty Polska jest krajem, który pomimo postpujcej dezagraryzacji gospodarki15, nadal cechuje si relatywnie poka nym znaczeniem rolnictwa w ksztatowaniu sytuacji spoeczno-ekonomicznej pastwa. Ten
8

zob. A. Wo: Konkurencyjno … op. cit., s. 14.
J. Maysz: Bezpieczestwo ywnociowe strategiczn potrzeb ludzkoci, Druktur, Warszawa 2008.
10
zob. J.St. Zegar: Koncepcja bada nad rolnictwem spoecznie zrównowaonym, Program
Wieloletni, Raport nr 11, IERiG -PIB, Warszawa 2005, s. 13,
11
F. Tomczak: Gospodarka rodzinna… op. cit., s. 79.
12
por. Rocznik statystyczny rolnictwa 2009, GUS, Warszawa 2009, s. 36-37.
13
F. Tomczak: Od rolnictwa do agrobiznesu… op. cit., s. 464.
14
por. A. Grzelak: Znaczenie rolnictwa dla… op. cit., s. 107-108, 111.
15
T. Hunek: Rolnictwo w procesie formowania si nowego adu spoeczno-gospodarczego
Polski, [w:] Wie i rolnictwo na przeomie wieków, IRWiR-PAN, Warszawa 2001.
9

8

duy wpyw jest uwarunkowany wieloma rónorodnymi przyczynami, wród
których naley podkreli liczb podmiotów funkcjonujcych w sferze produkcji
rolniczej i obszar gruntów w uytkowaniu rolniczym, a zwaszcza rol dziaalnoci rolniczej w zatrudnieniu i kreowaniu dochodów ludnoci. Nasila si proces dywersyfikacji aktywnoci ekonomicznej populacji rolniczej i zmniejsza si
znaczenie dziaalnoci rolniczej w ksztatowaniu sytuacji dochodowej tej spoecznoci. Jednak w 2007 roku nadal dla 33,7% (w 2005 roku – dla 36,3%) gospodarstw domowych z uytkownikiem gospodarstwa indywidualnego o powierzchni powyej 1 ha UR dziaalno rolnicza stanowia gówne ródo dochodu, tj. dochody z rolnictwa przekraczay poow wartoci dochodów ogóem16. Równoczenie wedug danych Eurostat w 2007 roku w naszym rolnictwie
pracowao 14,7% (w 2002 roku – 19,6%) wszystkich zatrudnionych w Polsce,
podczas gdy rednio w caej Unii Europejskiej (UE) udzia ten wynosi 5,6%
(w 2002 roku – 7,1%), a UE-15 – 3,5% (w 2002 roku – 4,1%)17. Ponadto w tym
czasie liczba osób pracujcych wycznie lub gównie w polskim rolnictwie, lenictwie i ryboówstwie wynosia 2 247 tys. Chocia zbiorowo ta bya
o 17,2% mniejsza ni pi lat wczeniej, to i tak tworzya jedn z najliczniejszych grup pracujcych w dziaalnoci rolniczej w tym dziale na tle innych
pastw Wspólnoty. Pracujcy w naszym rolnictwie, lenictwie i ryboówstwie
stanowili prawie 18,4% ogóu zatrudnionych w tym segmencie w UE, gdzie
analogiczna zbiorowo liczya 12 218 tys. osób18. Tylko w Rumunii odnotowano wiksz (o 22,9%) liczb pracujcych w rolnictwie, lenictwie i ryboówstwie ni w Polsce.
Daleko odbiegamy równie od redniej liczby gospodarstw prowadzcych
dziaalno rolnicz przypadajcych na jeden kraj czonkowski: prawie 2 391
tys. w Polsce wobec 507 tys. przecitnie w UE. Ponadto liczebno gospodarstw
rolnych w Polsce bya take wysza od liczby podmiotów funkcjonujcych
w sferze produkcji rolniczej w zdecydowanej wikszoci pastw Wspólnoty19.
W konsekwencji zbiorowo naszych gospodarstw rolnych stanowia 17,5%
wszystkich podmiotów funkcjonujcych w sferze produkcji rolniczej w UE-27,
16

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r., GUS, Warszawa 2008, s. 134.
Statistical and economic information; Rural development in the European Union; Report
2009, tab. 3.5.1.3.
18
Statistical and economic information; Rural development in the European Union; Report
2009, tab. 3.5.1.2.
19
Zgodnie z danymi Eurostat tylko rumuskie rolnictwo charakteryzuje si wiksz o 64,4%
liczb podmiotów funkcjonujcych w sferze produkcji artykuów rolniczych ni u nas. Gospodarstwa rolne w Rumuni stanowi a 28,7% wszystkich gospodarstw rolnych z dziaalnoci rolnicz w UE-27 – por. Statistical and economic information; Rural development in the
European Union; Report 2009.
17
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a w ich uytkowaniu byo 9,0% (15,5 mln ha) caoci ziemi rolniczej uprawianej
zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej we wszystkich pastwach Wspólnoty. Wikszym od Polski obszarem takich uytków rolnych (UR) w ogólnych
zasobach ziemi rolniczej w dobrej kulturze dysponuje tylko Francja (27,5 mln
ha) i Hiszpania (24,9 mln ha), a zblionym Niemcy (16,9 mln ha) i Wielka Brytania (16,1 mln ha).
Relatywnie due zasoby ziemi rolniczej, uprawianej w wikszoci zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej sprzyjaj prowadzeniu produkcji rolniczej w Polsce20. Jednak potencja ten, pomimo poprawy, wci jest stosunkowo
sabo wykorzystywany, na co wskazuje midzy innymi wielko produkcji rolniczej. W 2008 roku warto produkcji rolniczej (w cenach bazowych) w Polsce
w stosunku do roku poprzedniego bya o 9,6% wysza i wyniosa 21 680,2 mln
euro. Mimo tego relatywnie duego wzrostu21 stanowia tylko 5,8% globalnej
produkcji rolniczej UE-27. Warto produkcji polskiego rolnictwa bya najwysza w porównaniu z produkcj rolnicz uzyskiwan przez poszczególne pastwa, które zostay przyjte do UE w 2004 roku bd pó niej. Jednak w porównaniu z produkcj pastw czonkowskich o zblionym obszarze uprawianych
gruntów rolniczych i podobnych warunkach przyrodniczych, np. z Niemcami,
by to poziom relatywnie niski. W 2008 roku produkcja niemieckich gospodarstw stanowia 13,4% cakowitej produkcji sektora rolnego UE-27.
Wzgldnie niska wielkoci produkcji rolniczej, wynika przede wszystkim
z faktu, e nasze rolnictwo w porównaniu z rolnictwem unijnym, zwaszcza
„starych” pastw czonkowskich, pomimo pozytywnych zmian, jest nadal ogólnie zapó nione zarówno pod wzgldem technicznym, jak i strukturalnym. Te
uwarunkowania wyraaj si przede wszystkim niewielkimi zasobami technicznych rodków trwaych22, zbytnim rozdrobnieniem obszarowym23 i przeludnie20

W. Zitara: Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwa, [w:] Ekonomika i organizacja gospodarki ywnociowej, Zeszyty Naukowe SGGW nr 73, Warszawa 2009, s. 12.
21
W latach 2007-2008 warto produkcji rolniczej (w cenach bazowych) w rolnictwie UE-27
zwikszya si o 6,1% – por. Statistical and economic information; Rural development in the
European Union; Report 2009.
22
Wedug danych Eurostat w 2007 roku warto kapitau trwaego w naszym rolnictwie wynosia 1 013 mln euro, a jego udzia stanowi tylko 1,8% ogóu wartoci rolniczych rodków
trwaych w UE-27. By to odsetek ponad 7-krotnie mniejszy ni w rolnictwie niemieckim,
które ze wzgldu na zasoby ziemi, kierunki produkcji rolniczej i warunki klimatyczne jest
porównywalne do naszego sektora rolnego – por. Statistical and economic information; Rural
development in the European Union; Report 2009.
23
Wedug danych Eurostat w 2007 roku przecitna powierzchnia gruntów rolnych bdcych
w dobrej kulturze przypadajca na jedno nasze gospodarstwo rolne prowadzce dziaalno
rolnicz wynosia prawie 6,5 ha i chocia by to wska nik o prawie 8% wikszy ni w 2005
roku, to i tak area statystycznego gospodarstwa rolnego w Polsce by prawie dwukrotnie
10

niem agrarnym. Wedug danych Eurostat w 2007 roku nakady pracy w polskim
rolnictwie wynosiy 14,6 AWU na 100 ha UR24. By to poziom ponad dwukrotnie wyszy ni w rolnictwie pastw UE-27 (6,8 AWU na 100 ha UR), a jednoczenie ponad trzykrotnie przewysza on take zatrudnienie w rolnictwie krajów UE-15, które ksztatowao si na poziomie 4,6 AWU na 100 ha UR. Naley
równie doda, e dziaalno rolnicz w Polsce cechuje nie tylko wysoka pracochonno, ale równie pomimo spadku, znaczna skala bezrobocia ukrytego25.
Efektem niewielkiego zakresu koncentracji zasobów wytwórczych
(zwaszcza ziemi), rozproszenia producentów rolnych i przerostu zatrudnienia
jest niska produktywno czynników produkcji, zwaszcza pracy. Wprawdzie
z danych Eurostat wynika, e wydajno pracy w naszym rolnictwie systematycznie wzrasta, a tempo tych pozytywnych zmian jest ponad 4,5-krotnie szybsze ni rednio w UE-27 (7,3% wobec 1,6%). Jednak pomimo stosunkowo duej
dynamiki wzrostu wydajnoci pracy mierzonej wartoci dodan w przeliczeniu
na 1 AWU, nadal sytuacja w polskim rolnictwie, w tym zakresie, bya zdecydowanie gorsza ni w sektorze rolnym wikszoci krajów Wspólnoty. W latach
2005-2007 rednia roczna warto dodana brutto na 1 AWU wyniosa w polskim rolnictwie 3 022 euro. By to poziom cztery razy niszy ni w UE-27, który równa si 12 089 euro. Tylko w bugarskim, otewskim i rumuskim rolnictwie odnotowano o okoo 12% nisz wydajno pracy ni u nas.
Zapó nienie rozwojowe polskiego rolnictwa przekada si na relatywnie
niewysokie dochody osigane z aktywnoci ekonomicznej w tym segmencie
dziaalnoci gospodarczej. Uzyskiwane z dziaalnoci rolniczej dochody wiadcz przede wszystkim o sprawnoci funkcjonowania i kondycji ekonomicznej
sektora rolnego, a tym samym wyznaczaj poziom jego zdolnoci konkurencyjnych, czyli trwaej umiejtnoci gospodarujcych podmiotów do zdobywania,
a nastpnie zachowania i powikszania udziau w rynku, którego jest uczestni-

mniejszy ni rednio w UE-27 (12,6 ha UR) – por. Statistical and economic information; Rural development in the European Union; Report 2009.
24
W rolnictwie nakady pracy (czonków rodziny i najemnej) wyraone s w rocznych jednostkach pracy (annual work units – AWU), bdcych odpowiednikiem czasu pracy osoby
penozatrudnionej. Godzinowa roczna norma czasu pracy okrelajca poziom 1 AWU, pomimo prac w kierunku jej ujednolicenia jest nadal znaczco zrónicowana w poszczególnych
krajach Wspólnoty i waha si od 1760 godzin w rolnictwie duskim do 2200 godzin w sektorze rolnym w Grecji i w Luksemburgu. por. T. Toczyski: Nakady pracy w rolnictwie
w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej (aspekty statystyczne), [w:] Rolnictwo polskie
w pierwszych latach akcesji do UE w wietle Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa, Program Wieloletni, Raport nr 144, IERiG -PIB, Warszawa 2009, s. 31-37.
25
zob. B. Karwat-Wo niak: Zatrudnienie w rolnictwie indywidualnym w okresie transformacji
i integracji europejskiej, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3/2009, s. 73-81.
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kiem26. Wielkoci generowanych rolniczych dochodów wyznacza nie tylko poziom ycia rolników, ale take moliwoci finansowania dziaalnoci inwestycyjnej, która stanowi jeden z istotniejszych warunków budowania i utrzymania
konkurencyjnoci (przewagi konkurencyjnej)27 gospodarstw rolnych, zwaszcza
w duszym okresie28.
Pomimo tego, e warunki akcesji skutkoway popraw sytuacji dochodowej naszego rolnictwa, a tempo wzrostu realnego dochodu z czynników produkcji na penozatrudnionego w polskim sektorze rolnym byo znaczco wysze ni
w caej UE-27, to okazao si jednak ono niewystarczajce do zasadniczego zniwelowania dysproporcji w poziomie dochodów pracujcych w rolnictwie polskim i unijnym29. Wedug Z. Floriaczyka w latach 2005-2008 rednia roczna
warto dochodu rolniczego w przeliczeniu na penozatrudnionego polskiego
rolnika ksztatowaa si na poziomie 2,8 tys. euro i stanowia okoo 35%
przecitnego poziomu dochodów uzyskanych w tym czasie przez ogó unijnych producentów rolnych, który wynosi 8 tys. euro. Przy czym ta rónica
bya 2,5-krotnie mniejsza ni w okresie bezporednio poprzedzajcym akcesj, tj. w latach 2000-2003. W tym czasie przecitna roczna wielko dochodu z dziaalnoci rolniczej w przeliczeniu na jednego penozatrudnionego
w Polsce wynosia okoo 1 tys. euro, podczas gdy w UE-27 – nieco ponad
7 tys. euro. Tym samym dochodowo polskiego rolnictwa stanowia tylko
14% analogicznego wska nika w caej UE-27. Jednoczenie w okresie 2005-2008 rolnictwo polskie cechowao si jednym z najniszych poziomów gratyfikacji czynników produkcji. Nisze dochody od naszych rolników osignli tylko
producenci rolni w Portugalii, Rumunii i Bugarii30.

26

zob. J. Kulawik: Efektywno a konkurencyjno , [w:] Analiza efektywnoci gospodarowania i funkcjonowania przedsibiorstw rolnych powstaych na bazie maj tku byych PGR,
IERiG -PIB, Warszawa 2007, s. 27-31.
27
Pojcia: konkurencyjno i przewaga konkurencyjna mona przyj jako tosame – zob.
M. Gorynia: Luka konkurencyjna na poziomie przedsibiorstwa a przyst pienie Polski do
Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna 2002, s. 69;
a take M. Stankiewicz: Istota i sposoby oceny konkurencyjnoci przedsibiorstwa, Gospodarka Narodowa, nr 7-8, 2000, s. 79.
28
zob. W. Józwiak: (red): Sytuacja ekonomiczna i aktywno inwestycyjna rónych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005, Program Wieloletni, Raport nr 68, IERiG -PIB, Warszawa 2007, s. 7-13.
29
Z. Floriaczyk: Analiza rachunków ekonomicznych dla rolnictwa polskiego w latach
2000-2008, [w:] Rolnictwo polskie w pierwszych latach akcesji do UE w wietle Rachunków
Ekonomicznych dla Rolnictwa, Program Wieloletni, Raport nr 144, IERiG -PIB, Warszawa
2009, s. 20.
30
Ibidem, s. 21-22.
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Przedstawione powyej relacje w wielkoci dochodów uzyskiwanych
przez polskich producentów rolnych i rolników z pozostaych krajów Wspólnoty
wskazuj, e chocia nastpia wzgldna poprawa sytuacji dochodowej podmiotów rolnych funkcjonujcych w sferze produkcji artykuów rolnych w Polsce, to
naley uzna, e jest ona nadal relatywnie niesprzyjajca. Tym samym przekada si to na relatywnie nisk zdolno do skutecznego konkurowania, zwaszcza
w duszym czasie. Ta problematyka staje si istotna zwaszcza w aspekcie postpujcej liberalizacji wiatowego handlu w ramach WTO, która w coraz wikszym stopniu zaznacza si równie w odniesieniu do rynków rolnych. Pomimo
tego Wspólna Polityka Rolna stanowi pewn barier dla objcia rolnictwa krajów Wspólnoty procesami globalizacji. Ta dotychczasowa bardzo protekcjonistyczna unijna polityka rolna za swój koronny cel przyja zwikszenie konkurencyjnoci europejskiego sektora rolnego, w sytuacji zmniejszania subsydiowania eksportu artykuów rolnych (Agenda 2000). Osignicie tego celu uwarunkowane jest w znacznym stopniu zwikszeniem konkurencyjnoci wewntrznej rolnictwa unijnego. Bdzie to efektem midzy innymi poprawy przewag konkurencyjnych sektora rolnego w poszczególnych krajach czonkowskich, poprzez optymalizacj wykorzystania posiadanych czynników produkcji31. Tym samym Unia Europejska jako cao, jak i poszczególne gospodarki
narodowe pastw Wspólnoty wymagaj nowoczesnego i sprawnego rolnictwa,
zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i spoecznym32. Spenienie tego dezyderatu pociga za sob konieczno cigych przeobrae w tym sektorze, racjonalizujcych jego funkcjonowanie. Globalne zmiany w segmencie rolnym,
w znacznym stopniu s konsekwencj przemian zachodzcych w poszczególnych gospodarstwach rolnych. Wewntrzny mechanizm rozwoju ma generalnie
swoje ródo w zmianach relacji pomidzy czynnikami produkcji wykorzystywanymi w dziaalnoci rolniczej. Zespó rodków zastosowanych do uzyskania
danego efektu, jak równie zbiór sposobów ich uycia stanowi technik danej
aktywnoci produkcyjnej. Oznacza to, e okrelony efekt moe by uzyskany
przy uyciu rónorodnych agregatów nakadów materialnych, tj. za pomoc
rónorakich technik (procesów technicznych). Przy czym z perspektywy procesu produkcji, zwaszcza rolniczej, znaczca jest nie tylko umiejtno doboru
odpowiednich rodków, ale równie znajomo zwizków przyczynowo-skutowych wystpujcych w przyrodzie, a wic praw fizycznych, chemicznych
i biologicznych, jak równie uwarunkowa osobowociowych osób zatrudnionych w dziaalnoci wytwórczej. Tym samym technika wytwarzania polega na
31

A. Czyewski: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego, [w:] Uniwersalia polityki rolnej w gospodarcze rynkowej, Wyd. AE w Poznaniu, Pozna 2007, s. 23.
32
F. Tomczak: Od rolnictwa do agrobiznesu… op. cit., s. 193.
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umiejtnym wykorzystywaniu zalenoci midzy nakadami zasobów wytwórczych. Przy czym znajomo i biego wykorzystywania uwarunkowa w powizaniach pomidzy poszczególnymi rodkami produkcji, stanowi o skutecznoci zastosowanych rozwiza33, która w znacznym stopniu okrela kondycj
ekonomiczn i moliwoci rozwojowe. Oznacza to optymalizacj efektu wytwórczego, czyli sytuacj, gdy producent maksymalizujc rezultaty produkcji
nie bdzie wkada wicej czynników anieli to konieczne dla jego osignicia.
Postp w tej paszczy nie wyznacza moliwoci wzrostu konkurencyjnoci, która stanowi element warunkujcy ywotno i rozwój. Sama za konkurencyjno
jest zdeterminowana nie tylko posiadanymi zasobami produkcyjnymi, ale przede
wszystkim cig popraw w szeroko rozumianej efektywnoci i produktywnoci ich wykorzystania34. Jednake zapewnienie konkurencyjnoci europejskiego
rolnictwa nie bdzie si ogranicza do sfery kosztowo-cenowej, ale obejmowa
bdzie równie kwestie jakociowe. Oznacza to, e podejmowane w dziaalnoci
rolniczej (w gospodarstwach rolnych) zmiany rozwojowe (modernizacyjne) nie
bd odbyway si kosztem rodowiska, a stosowane metody wytwarzania bd
umoliwiay wyprodukowanie wysokiej jakoci potrzebnej iloci surowców rolniczych. Ponadto w dziaalnoci rolniczej, obok konkurencyjnoci, musi by
uwzgldniana w coraz wikszym zakresie rola, jak spenia ona w ochronie rodowiska i zachowaniu naturalnych walorów krajobrazu35. Te uwarunkowania
determinuj konieczno utrzymania dziaalnoci rolniczej na obszarze caej
Unii, z równoczesnym zapewnieniem bezpieczestwa ywnociowego i satysfakcjonujcych dochodów z pracy w uytkowanym gospodarstwie36. W konsekwencji prowadzi to do realizacji zrównowaonego rozwoju rolnictwa37.
Dokonujce si przeobraenia w krajowych strukturach rolniczych w warunkach nasilajcej si rywalizacji znalazy midzy innymi odzwierciedlenie
w coraz bardziej widocznym zarysowywaniu si tendencji polaryzacyjnych,
które szczególnie silnie zaznaczyy si w aktywnoci rynkowej poszczególnych podmiotów38. Wyrazem powyszych trendów w rolnictwie indywidual-

33

Por. O. Lange: Ekonomia polityczna, PWN, Warszawa 1980, s. 132-133, 298-299, 348.
J. Kulawik: Wstp, [w:] Analiza efektywnoci ekonomicznej i finansowej przedsibiorstw
rolnych powstaych na bazie maj tku WRSP, IERiG -PIB, Warszawa 2009, s.7.
35
W. Poczta, K. Pawlak,. E. Kiryluk-Dryjska, P. Siemiski: Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w Europejskim Modelu Rolnictwa, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa–
Pozna–Kraków 2007, s. 288.
36
Ibidem, s. 289.
37
A. Wo, J.St. Zegar: Rolnictwo spoecznie zrównowaone, IERiG , Warszawa 2002, s. 43,
a take J.St Zegar: Koncepcja bada nad… op. cit., s. 10-11.
38
W tekcie pracy nazwy gospodarstwo rolne, jednostka, podmiot stosuje si zamiennie.
34
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nym39 by coraz wyra niejszy podzia gospodarstw rolnych na grup speniajcych przede wszystkim funkcje samozaopatrzeniowe wobec rolnika i jego rodziny oraz podmioty ukierunkowane prorynkowo, których podstawowym celem
byo sprostanie wymogom konkurencji i dalszy profesjonalny rozwój40. Jednostki z tej grupy to w polskich warunkach przykad gospodarstwa rolnego, czcego wartoci spoeczne wynikajce z rodzinnego charakteru takiego podmiotu z cechami ekonomicznymi, pozwalajcymi na budowanie przewag konkurencyjnych, umoliwiajcych uzyskanie satysfakcjonujcych dochodów
z dziaalnoci rolniczej. Jednym ze sposobów osignicia tych celów jest wzrost
skali rolniczej produkcji towarowej i poprawa sprawnoci gospodarowania. Realizacja tych zamiarów wymaga nie tylko wzrostu poziomu wyposaenia poszczególnych jednostek w rodki produkcji wykorzystywane w prowadzonej
dziaalnoci rolniczej, ale równie przeobrae w strukturze zasobów wytwórczych, optymalizujcych ich wykorzystanie. Wyksztacenie odpowiedniego
segmentu zorientowanych rynkowo i wysoko produkcyjnych gospodarstw rolnych moe zagwarantowa trwae podstawy konkurencyjnoci sektora rolnego
w Polsce41. Ta problematyka jest istotna zwaszcza w odniesieniu do gospodarstw rodzinnych, stanowicych coraz bardziej dominujc42, a zarazem usankcjonowan prawnie form organizacyjno-prawn i spoeczn w polskim rolnictwie43, które nadal cechuje si stosunkowo niewielkimi rozmiarami produkcji
rolniczej lokowanej na rynku przez poszczególne podmioty, a tym samym relatywnie niewielkimi zdolnociami konkurencyjnymi.

Cel i przedmiot pracy
Przykadem gospodarstwa rolnego wicego wartoci spoeczne wynikajce z rodzinnego charakteru takiego podmiotu z cechami ekonomicznymi, pozwalajcymi na budowanie silnej pozycji konkurencyjnej w kraju oraz poza jego
39

Pomimo pewnych rónic pojciowych, w niniejszej pracy zamiennie uywa si dla rolnictwa (gospodarstwa) indywidualnego (rodzinnego) terminu rolnictwo (gospodarstwo) rodzinne
bd chopskie.
40
T. Hunek: Rolnictwo w procesie formowania si nowego adu spoeczno-gospodarczego
Polski, [w:] Wie i rolnictwo na przeomie wieków, IRWiR-PAN, Warszawa 2001, s. 43.
41
A. Kowalski: Wpyw akcesji do Unii Europejskiej na warunki ekonomiczne rolnictwa,
[w:] Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod kierunkiem J.St. Zegara, IERiG -PIB, Warszawa 2009, s. 22.
42
A. Sikorska: Gospodarstwa socjalne w strukturze spoeczno-ekonomicznej wsi, Studia
i Monografie, z. 117, IERiG , Warszawa 2003, s. 16-17.
43
J.St. Zegar: Indywidualne gospodarstwa rolne ukadzie przestrzennym, [w:] Zrónicowanie
regionalne rolnictwa, GUS, Warszawa 2003, s. 103.
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granicami jest jednostka, której roczna wielko produkcji na rynek umoliwiaa
uzyskiwanie dochodu z dziaalnoci rolniczej w przeliczeniu na 1 osob w peni
zatrudnion co najmniej równego rednim zarobkom uzyskiwanym przez ludno
pracujc poza rolnictwem. Tak okrelone rozmiary produkcji towarowej byy
przynajmniej dwukrotnie wysze ni rednia wielko sprzeday w przeliczeniu
na 1 gospodarstwo rynkowe w caym badanym zbiorze, za wska nik ten wynosi
minimum: 10 tys. z w 1992 roku, 38 tys. z w 1996 roku, 50 tys. z w 2000 roku i 70 tys. z w 2005 roku. Wielko ekonomiczna gospodarstw rolnych uznanych za wysokotowarowe wynosia przynajmniej 8 ESU. Indywidualne gospodarstwo rolne speniajce powysze kryteria okrelono jako wysokotowarowe44.
Rodzinne gospodarstwa wysokotowarowe, ze wzgldu na ich znaczenie
w sferze produkcji surowców rolniczych, faktycznie okrelaj stan naszego rolnictwa i decyduj o ilociowym, jakociowym oraz asortymentowym poziomie zaopatrzenia rynku artykuów rolnych. Tym samym wyznaczaj poziom bezpieczestwa
ywnociowego polskiego spoeczestwa, zakres konkurencyjnoci polskiego rolnictwa indywidualnego, a jednoczenie okrelaj sytuacj dochodow ludnoci rolniczej. Z tego wzgldu fundamentalne znaczenie ma rozwój tej grupy, który mona
rozpatrywa nie tylko w paszczy nie zasobowej, ale równie efektywnociowej.
Proces ksztatowania si zbiorowoci rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych w aspekcie wzrostu ich liczebnoci i wielkoci posiadanych zasobów produkcyjnych by przedmiotem wielu analiz, których wyniki zaprezentowano w licznych opracowaniach45. Tym razem podstawowy cel prowadzonych bada stanowia problematyka skutecznoci wykorzystania posiadanego potencjau produkcyjnego, gdy efektywno traktowana jest jako jedna z podstawowych kategorii sucych do opisu stanu funkcjonowania i okrelenia szans przetrwania oraz rozwoju
wszelkich systemów. Powysze twierdzenie odnosi si równie do problematyki
44

Szczegóowo zagadnienia zwizane z zasadami kwalifikacji indywidualnych gospodarstw
rolnych i kryteriów wyodrbniana jednostek wysokotowarowych w rolnictwie indywidualnym
zostay przedstawione w pracy: B. Karwat-Wo niak, P. Chmieliski: Highly commercial farms
in family forming in Poland, Program Wieloletni, Raport 72.1, IERiG -PIB, Warszawa 2007,
s. 10-16.
45
Do najwaniejszych z nich naley zaliczy obok powyej wymienionego równie: B. Karwat-Wo niak, P. Chmieliski, Gospodarstwa wysokotowarowe w strukturze spoeczno-ekonomicznej rolnictwa chopskiego rok po akcesji do Unii Europejskiej, Program Wieloletni, Raport nr 54, IERiG -PIB, Warszawa 2006; B. Karwat-Wo niak, Socio-economic characteristics of highly commercial family farms (changes in 2000-2005), Program Wieloletni, Raport nr 83.1, IERiG -PIB, Warszawa 2008; B. Karwat-Wo niak, Zmiany w sytuacji ekonomicznej
rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych, Program Wieloletni, Raport nr 111, IERiG -PIB,
Warszawa 2008; B. Karwat-Wo niak, M. Gospodarowicz, Promieni i ikonomiczeskoto poloenije
na wisoko stokowite stopanstwa w perioda na prestrukturiranei europejska integracja, Agricultural
Economics and Management, Agricultural Academy, Sofia, No. 3, 2009, s. 35-45.
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rolnej. W warunkach gospodarki rynkowej kade przedsibiorstwo, a wic take
gospodarstwo rolne powinno zmierza do stanu, w którym adne nakady produkcyjne nie s marnotrawione, czyli dy do osignicia maksymalnie moliwej
efektywnoci. Zwaszcza, e pomimo postpujcych przemian gospodarczych produkcja rolnicza odgrywa nadal istotn rol w gospodarce Polski.
Do analizowanych zagadnie naleay przeobraenia w powizaniach
i wykorzystaniu czynników wytwórczych oraz ich wpyw na kondycj ekonomiczn gospodarstw wysokotowarowych. Procesy zachodzce w grupie jednostek wysokotowarowych zostay przedstawione na tle toku zmian analogicznych
kwestii w pozostaych indywidualnych gospodarstwach rolnych produkujcych
na sprzeda46. Zakres analizy obejmowa okres 1992-2005, ze szczególnym
uwzgldnieniem lat 2000-2005.
Efektywno techniczna gospodarstw rolnych w Polsce bya wprawdzie
przedmiotem licznych analiz i opracowa zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wszelako wikszo analiz koncentrowaa si jednak na nieparametrycznych technikach pomiaru efektywnoci, a jedynie nieliczne prace wykorzystyway techniki oparte na funkcji produkcji bd kosztów. W tym kontekcie wymieni naley w szczególnoci prace Latruffe i in. (2002), Hockmann, Pienidz
(2009) oraz Kulawik i in. (2008). Wspomniane badania oparte byy gównie
o dane rachunkowe gospodarstw rolnych skupionych w polskim FADN.
Prezentowany raport rozszerza poprzednie analizy, przede wszystkim
w odniesieniu do badanej grupy rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych
oraz zastosowanych technik statystycznych.
Podstawowy materia empiryczny, z którego korzystano przy realizacji
niniejszego opracowania, stanowiy wyniki bada terenowych IERiG -PIB. S
to wieloletnie badania, przeprowadzane cyklicznie w tych samych 76 wsiach47,
we wszystkich pooonych tam gospodarstwach rolnych bdcych w uytkowaniu osób fizycznych, których obszar przekracza 1 ha UR.
Miejscowoci do ankietyzacji zostay wyodrbnione celowo tak, aby area
badanych jednostek stanowi odzwierciedlenie rzeczywistej struktury obszarowej ogóu indywidualnych gospodarstw rolnych, zarówno w skali kraju, jak
i w ujciu makroregionalnym48.
46

Zamiennie dla pozostaych (reszty) gospodarstw ze sprzeda artykuów rolniczych uywany jest termin pozostae (reszta) jednostki: towarowe, rynkowe, produkujce (wytwarzajce)
na sprzeda, produkujce (wytwarzajce) na rynek.
47
Badania s prowadzone systematycznie od 1947 roku w kilkuletnich odstpach czasowych.
48
por. A. Sikorska: Ogólne informacje o badanych jednostkach osadniczych, [w:] Charkterystyka wsi badanych w 1996 roku (wyniki ankiety IERiG, IERiG , Warszawa 1997, s. 7-13.
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Mapka 1. Pooenie wsi oraz wielko próby badawczej IERiG -PIB
w 2005 roku w podziale makroregionalnym

Wydzielono pi makroregionów49, którym odpowiadaj nastpuj ce województwa: rodkowozachodni (I) – kujawsko-pomorskie i wielkopolskie; rodkowowschodni (II) – ódzkie,
mazowieckie, lubelskie i podlaskie; poudniowo-wschodni (III) – witokrzyskie, maopolskie, podkarpackie i l skie; poudniowo-zachodni (IV) – opolskie, lubuskie i dolnol skie;
pónocny (V) – zachodniopomorskie, pomorskie i warmisko-mazurskie.
[ ] Wielko badanej próby (% rzeczywistej liczby indywidualnych gospodarstw rolnych).

49

Szerzej o podziale makroregionalnym pisze: A. Sikorska: Zmiany strukturalne na wsi
i w rolnictwie w latach 1996-2000 a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Synteza,
IERiG , Warszawa 2001, s. 7 i A. Szemberg: Spoeczno-ekonomiczne regiony rolnictwa i obszarów wiejskich, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 453, IERiG , Warszawa 1999, s. 5-20.
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W tych badaniach informacje od respondentów uzyskuje si przy uyciu
kwestionariusza z udziaem osób ankietujcych, których funkcja sprowadza si
do jak najwierniejszego i dosownego przekazania treci pyta i zarejestrowania
odpowiedzi. Oznacza to, e ankieter spenia de facto rol instrumentu badawczego o duej wraliwoci i precyzji.
Gospodarstwa wysokotowarowe wyodrbniono ze stosunkowo duej próby badawczej. Ankietowane jednostki kadorazowo stanowiy okoo jednej
pisetnej faktycznej liczby gospodarstw indywidualnych, a ich liczebno
w 2005 roku wynosia 3705 jednostek.
W okresie objtym analiz liczebno grupy gospodarstw wysokotowarowych zwikszya si netto o 58,7%, a ich udzia wród ogóu badanych podmiotów wzrós prawie 2-krotnie (z 6,4 do 12,0%). Ilociowe powikszenie opisywanej zbiorowoci nastpio gównie w ostatnim dziesicioleciu ubiegego wieku.
W 2005 roku liczba gospodarstw wysokotowarowych bya tylko o 2,3% wysza
ni pi lat wczeniej, a ich udzia wród ogóu badanych indywidualnych gospodarstw rolnych zwikszy si z 11,1% w 2000 roku do 12,0% w 2005 roku.
Wykorzystywane w analizie dane empiryczne kadorazowo dotyczyy roku
gospodarczego lub stanu na jego zakoczenie. Byy to odpowiednio lata:
1991/1992, 1995/1996, 1999/2000 i 2004/2005, co w pracy skrótowo okrelono
latami: 1992, 1996, 2000 i 2005. Informacje dotyczce aktywnoci inwestycyjnej
i zmian obszarowych obejmoway zaszoci pomidzy poszczególnymi badaniami. Ponadto, kategorie finansowe wyraono w wartociach nominalnych. Takie
podejcie byo uwarunkowane charakterem wykorzystywanych danych empirycznych i brakiem moliwoci ich przedstawienia w wartociach porównywalnych50, przy czym w niektórych przypadkach wartoci nominalne zdeflowano
wska nikami wzrostu cen: towarów i usug konsumpcyjnych lub inwestycyjnych,
a take kupowanych przez rolników na potrzeby biecej dziaalnoci rolniczej.

Charakterystyka wybranych cech badanej próby gospodarstw
wysokotowarowych
W tym punkcie pracy przedstawiono charakterystyk badanej próby gospodarstw w odniesieniu do kryteriów typu produkcji rolniczej, struktury obszarowej oraz siy ekonomicznej wyraonej wielkoci ESU. Przy wyborze cech od50

Wielkoci produkcji towarowej i nakadów inwestycyjnych byy tylko w ujciu wartociowym, a brak wystarczajcych informacji na temat struktury rzeczowej sprzeday artykuów
rolniczych, materiaów i usug inwestycyjnych oraz na biec produkcj rolnicz uniemoliwi przeliczenia tych wielkoci w cenach staych. Z tego wzgldu zdecydowano si na wyraenie wszystkich kategorii finansowych w wielkociach nominalnych.
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zwierciedlajcych waciwoci analizowanej kategorii rodzinnych gospodarstw
rolnych kierowano si podstawowymi determinantami decydujcymi o ich sytuacji ekonomicznej.
Z rozkadu struktury gospodarstw wysokotowarowych wedug typów rolniczych51 wynika, e pomimo zmian w organizacji wytwórczoci rolniczej w skadzie badanej zbiorowoci rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych w caym
analizowanym okresie najliczniejsz grup stanowiy jednostki o mieszanym
typie produkcyjnym, tj. gdy udzia wartoci produkcji towarowej danego rodzaju artykuów rolniczych nie przekroczy dwóch trzecich cakowitej produkcji
danego podmiotu. Nie zmienia to faktu, e w latach 1992-2005 udzia gospodarstw wysokotowarowych o wielokierunkowym profilu wytwórczym zmniejszy si z 48 do 37% (wykres 1). Najwiksza liczebno jednostek o mieszanym
typie produkcji stanowi zasadniczy argument przemawiajcy za ocen efektywnoci gospodarstw wysokotowarowych bez podziau na typy produkcyjne.
W odniesieniu do specjalistycznych gospodarstw wysokotowarowych, naley stwierdzi, e wzrostowi wysokoci odsetka podmiotów o wyspecjalizowanym profilu wytwórczym towarzyszya zmiana typu produkcyjnego. W 2005
roku w zbiorze podmiotów wysokotowarowych uznanych za specjalistyczne
praktycznie zaistniay jednostki ukierunkowane na chów krów (prawie 20%)
bd produkcj zwierzc w oparciu o pasze treciwe, tzw. ziarnoerny (15%)
(gównie trzoda chlewna, a znacznie rzadziej drób) oraz specjalizujce si
w uprawach polowych (14%). W tym czasie udzia gospodarstw wysokotowarowych wyspecjalizowanych w innych kierunkach by znacznie mniejszy
i ksztatowa si na poziomie: blisko 9% w przypadku jednostek wysokotowarowych z plantacjami owoców tzw. trwaych, ponad 4% – gdy byy to warzywa
i kwiaty w uprawie gruntowej lub pod osonami, niespena 1% – w odniesieniu
do podmiotów ukierunkowanych na chów zwierzt w oparciu o pasze objtociowe, tzw. wypasowe.

51

Typ rolniczy gospodarstwa wysokotowarowego, który odzwierciedla jego system wytwórczy zosta okrelony udziaem produkcji poszczególnych dziaalnoci w cakowitej wartoci
produkcji rolniczej danej jednostki, a wielko progow wyraajc przynalenoci do danego
typu produkcyjnego ustalono na 66%.
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Wykres 1. Struktura gospodarstw wysokotowarowych
wedug typów produkcji rolniczej
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ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

Z analizy areau uytkowanej powierzchni gruntów rolniczych przez
poszczególne rodzinne gospodarstwa wysokotowarowe wynika, e stanowiy one grup zrónicowan pod wzgldem posiadanych zasobów ziemi 52.
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Powierzchnia najmniejszego odnotowanego w badaniu gospodarstwa uznanego za wysokotowarowe wynosia 1,02 ha UR, a najwikszego – 498,2 ha UR.
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Wykres 2. Struktura obszarowa gospodarstw wysokotowarowych
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ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

Mimo e w ich skad wchodziy jednostki o bardzo rónym areale, to zawsze
znaczcy udzia miay podmioty relatywnie due obszarowo. Jednoczenie
w latach 1992-2005 odnotowano systematyczny wzrost wielkoci odsetka takich
gospodarstw. W tym czasie udzia jednostek wysokotowarowych o areale 30
i wicej ha UR powikszy si z 3 do 30%, czyli dziesiciokrotnie. Jeli
uwzgldni si grup jednostek najwikszych obszarowo, tj. 50-hektarowych
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i wikszych, to dynamika tego procesu bya jeszcze wiksza. W 2005 roku ponad 11% jednostek wysokotowarowych posiadao co najmniej 50 ha UR, podczas gdy w 1992 roku byo ich tylko 0,4%.
Wykres 3. Struktura gospodarstw wysokotowarowych
wedug wielkoci ekonomicznej
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ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 1996, 2000 i 2005.

W tym samym czasie wród gospodarstw wysokotowarowych ubywao
podmiotów o areale do 20 ha UR. Szczególnie szybko ubywao jednostek najmniejszych obszarowo, tj. do 5 ha UR. Udzia tej wielkoci podmiotów zmniejszy si z ponad 13% do niespena 5% – zatem – ponad dwuipókrotnie. Te tendencje szczególnie silnie zaznaczyy si w latach 2000-2005, kiedy to udzia
jednostek o powierzchni od 1 do 5 ha UR w grupie gospodarstw wysokotowarowych zmniejsza si rednio o 1 p.p. rocznie, podczas gdy w okresie 1992-2000, analogiczny roczny spadek wynosi niespena 0,4 p.p. Tak due tempo
zmniejszania si udziau podmiotów maych obszarowo w okresie 2000-2005
wskazuje na to, e w warunkach narastajcej rywalizacji, relatywnie trudno
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utrzyma zdolno konkurencyjn tym gospodarstwom, które posiadaj mae
zasoby ziemi rolniczej53. W konsekwencji redni obszar gospodarstwa w badanej kategorii podmiotów wysokotowarowych zwikszy si w latach 1992-2005
z 16,9 do 29,5 ha UR. Zmiany w strukturze obszarowej badanej grupy rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych pozwalaj na wysnucie wniosku, e generalnie w polskim rolnictwie wzrost skali produkcji (siy ekonomicznej) wie
si niezmiennie ze zwikszeniem areau upraw. Ten fakt potwierdza obserwacja
wska ników obrazujcych si ekonomiczn poszczególnych gospodarstw, któr
odzwierciedla midzy innymi kategoria wielkoci ekonomicznej54.
W latach 1996-2005 udzia jednostek o wielkoci ekonomicznej od 8 do
16 ESU zmniejszy si z 68,5 do 55,9%. Jednoczenie nastpowa wzrost odsetka podmiotów o relatywnie duej sile ekonomicznej. W tym czasie udzia gospodarstw wysokotowarowych o cakowitym SMG powyej 16 ESU zwikszy
si z 31,5 do 44,1%. Jeeli uwzgldni si grup podmiotów o wielkoci ekonomicznej 100 i wicej ESU, to dynamika tego procesu bya jeszcze wiksza.
W 2005 roku w 1,9% jednostek wysokotowarowych cakowite SMG wynosio co najmniej 100 ESU, podczas gdy w 1996 roku byo ich tylko 0,1%.
W konsekwencji rednia wielko ekonomiczna rodzinnego gospodarstwa wysokotowarowego wyniosa w 2005 roku prawie 33 ESU.

1. Analiza efektywnoci produkcji gospodarstw wysokotowarowych
Rolnictwo jest dziaem gospodarki narodowej, który wytwarza zarówno
rodki konsumpcji, jak i rodki produkcji (m.in. surowce na potrzeby przemysu przetwórczego, materia siewny, pasze itp.). Jest ono jednym z wanych
dziaów gospodarki Polski zajmujcym szczególn pozycj z uwagi na dominacj wasnoci indywidualnej i rodzinnego systemu organizacji produkcji,
a take wci relatywnie niewielk w zestawieniu z innymi dziaami gospodarki skal prowadzonej dziaalnoci wytwórczej. Jak ju wczeniej wspomniano,
w porównaniu z rozwinitymi gospodarczo pastwami Europy Zachodniej,
Polska jest krajem o znacznym potencjale produkcyjnym rolnictwa. Moliwo53

por. Sytuacja ekonomiczna… op. cit., s. 15, 29, 32-33.
Wielko ekonomiczna gospodarstwa rolnego wyraana jest w ESU (European Size Unit)
jest sum standardowych nadwyek bezporednich (SGM – Standard Gross Margin) wszystkich dziaalnoci rolniczych prowadzonych w danym gospodarstwie. SGM – to rónica redniej z trzech kolejnych lat wartoci produkcji rolniczej uzyskanej w danej dziaalnoci rolniczej i analogicznie ustalanych bezporednich kosztów jej wytworzenia, w przecitnych dla
danego regionu warunkach produkcji. Warto 1 ESU od 1984 roku wynosi 1200 euro.
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ci te s jednak stosunkowo sabo wykorzystane. Rónorodno warunków
przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych, a take strukturalnych powoduje, e stopie wykorzystania potencjau rolnictwa jest równie w istotny
sposób zrónicowany regionalnie.
Gówny cel produkcji rolniczej rozpatrywa mona w ujciu perspektywy
makroekonomicznej, czyli wymiany midzynarodowej artykuami rolno-ywnociowymi i mikroekonomicznej, tj. z punktu widzenia gospodarstwa rolnego. Zgodnie z opini sformuowan przez A. Czyewskiego55, fundamentalnym celem funkcjonowania gospodarstw jest problem transferu (i retransferu)
nadwyki ekonomicznej od rolnika do przetwórcy i finalnego konsumenta oraz
potrzeba jej zwrotu poprzez redystrybucj dochodów za porednictwem budetu, a take rynku do pierwotnego wytwórcy, zatem rolnika. Stwarza to problem
miejsca rolnictwa w gospodarce rynkowej w warunkach jego marginalizacji
przez mechanizm popytowo-podaowy, stosowanie liberalnej, bd spoecznie
zrównowaonej optyki w procesie równowaenia rynku oraz rozwoju sektora
rolnego w warunkach globalizacji. W ujciu mikroekonomicznym na plan
pierwszy wysuwaj si endogeniczne uwarunkowania powiza gospodarstw
rolnych z otoczeniem rynkowym i instrumentami ich regulacji. Maj one wpyw
zarówno na mechanizm podejmowania decyzji na poziomie podmiotów gospodarczych, jak te na pobudzanie aktywnoci gospodarczej na poziomie lokalnym. Wymieni tu mona zwizki pomidzy producentami, porednikami (hurtownikami i detalistami) oraz konsumentami, tworzce kanay dystrybucji, ale
take procesy integracji poziomej i pionowej, w tym kontraktacji.
Procesy produkcyjne w rolnictwie, oparte w duym stopniu na procesach
biologicznych, róni si od procesów produkcyjnych w przemyle, polegajcych gównie na procesach mechanicznych i chemicznych. Rozmiar produkcji
w przemyle nie jest uzaleniony od czynników niekontrolowanych przez czowieka, natomiast rozmiar produkcji w rolnictwie jest ograniczony zdolnoci
wzrostu i rozmnaania si wiata rolinnego i zwierzcego, yznoci gleby, jej
obszarem oraz warunkami klimatu. Proces produkcji rolnej stanowi zespó celowych dziaa czowieka w naturalnym rodowisku rolnictwa, w którym czowiek wyposaony w odpowiednie rodki produkcji (biologiczne i techniczne)
przetwarza materi w produkty rolne. Do zrealizowania procesu wytwórczego
niezbdny jest okrelony potencja produkcyjny (konieczny zasób si wytwórczych). Jego skadnikami s rzeczowe i osobowe czynniki wytwórcze, stanowice okrelony ukad zasilania produkcyjnego. Wielko tego ukadu jest wy55

por. A. Czyewski, Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej, ujcie makro i mikroekonomiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Pozna 2007, s. 3-15.
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padkow iloci i jakoci poszczególnych czynników produkcji. Podstaw procesu produkcji w rolnictwie stanowi wspóistnienie trzech gównych czynników
produkcji: ziemi, kapitau i nakadów pracy. Skala prowadzonej produkcji, wielko i proporcje w jakich te czynniki wystpuj, okrelaj organizacj i racjonalno produkcji oraz uzyskane efekty z dziaalnoci rolniczej w stosunku do
poniesionych nakadów. Jednym z gównych czynników produkcji w gospodarstwach rolniczych jest ziemia, której efektywno moe by przedstawiona take w ujciu produktywnoci. Produktywno ziemi jest ilorazem poziomu produkcji i powierzchni uytków rolnych. Prawidowe zarzdzanie tym skadnikiem majtku ksztatuje efektywno dziaalnoci, co moe przyczyni si do
obnienia jej ryzyka, wzrostu osiganego poziomu dochodowoci oraz umocnienia pozycji rynkowej gospodarstwa rolniczego. Produktywno ziemi wynika
nie tyle z wielkoci obszarowej gospodarstw, co z ogólnych warunków produkcji rolniczej, kultury rolnej oraz nakadów rzeczowych56. Efekty dziaalnoci
gospodarstwa rolniczego s midzy innymi zwizane z pooeniem oraz skal
prowadzonej dziaalnoci. Gospodarstwa due obszarowo charakteryzuj si
czsto nisz dochodowoci ziemi ni mae.

1.1. Pojcie efektywnoci technicznej i metody jej pomiaru
Zgodnie z definicj podawan przez sownik jzyka polskiego57 pod pojciem efektywnoci rozumie mona osignicie korzyci z maksymalizacji produkcji i sprzeday, zwizanej z odpowiednim wykorzystaniem zasobów pracy,
rodków produkcji, kapitau i dóbr rynkowych, przy uwzgldnieniu istniejcych
ogranicze poday (koszty produkcji i sprzeday) oraz popytu (wielko siy
nabywczej i preferencje nabywców). Efektywno mona ocenia w ujciu makro- i mikroekonomicznym – w tym wypadku jako efektywno gospodarowania uznaje si stosunek uzyskanych efektów, stanowicych cele dziaalnoci gospodarczej, do uytych rodków. Pojcie efektywnoci rozpatrywa mona na
wielu odmiennych poziomach, dla których nadrzdne okrelenie stanowi efektywno ekonomiczna definiowana jako relacja wybranego efektu (efektów)
i czynnika (czynników) produkcji. W teorii ekonomicznej i w praktyce gospodarczej stosowane s róne miary efektywnoci ekonomicznej przyjmujce róne czynniki jako efekt i nakad gospodarowania. Efektywno funkcjonowania
przedsibiorstwa (gospodarstwa, jednostki samorzdu terytorialnego itp.) polega
w tym ujciu na racjonalnym gospodarowaniu posiadanymi zasobami opartym
56
57

Ibidem.
por. Wielki Sownik Jzyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
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na optymalnym doborze proporcji poszczególnych nakadów z uwzgldnieniem
ograniczonoci posiadanych zasobów w okrelonym czasie.
Podwaliny pod teoretyczne sformuowanie problemu oceny efektywnoci jednostek gospodarczych pooy w latach 50 XX w. M. Farrell. Zwróci
on uwag na potrzeb rozróniania czynników technicznych i ekonomicznych
przy ocenie ogólnej efektywnoci produkcji dezagregujc j na elementy
efektywnoci cenowej (alokacyjnej – allocative efficiency) okrelajcej wykorzystanie nakadów w optymalnych proporcjach, przy ustalonych cenach
i technice (technologii) produkcji oraz efektywnoci technicznej sucej
wskazaniu moliwoci osignicia przez przedsibiorstwo maksymalnej produkcji przy wykorzystaniu posiadanej grupy nakadów. Miary te mog by
zorientowane na nakady, informujc o moliwej proporcjonalnej redukcji
nakadów bez zmiany wartoci wytworzonego efektu lub na efekt, dajc obraz moliwoci proporcjonalnego wzrostu produkcji bez wpywu na ilo wykorzystywanych nakadów. Zagadnienie pomiaru efektywnoci funkcjonowania przedsibiorstwa naley do najwaniejszych problemów analizy i diagnozowania perspektyw utrzymania si podmiotów gospodarczych na rynku.
Najczciej stosowanymi metodami badawczymi w ocenie tej sytuacji s metody analizy wska nikowej (rentownoci sprzeday, aktywów, kapitau wasnego, itp.). Jednak coraz szersze zastosowanie do oceny kondycji finansowej
firm maj metody ilociowe: parametryczne (oparte na modelach ekonometrycznych) i nieparametryczne (wykorzystujce programowanie matematyczne). Metody te, penic funkcje diagnostyczno-kontrolne, pozwalaj na rozpoznanie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsibiorstw. Ich zalet jest
równie obiektywizacja oceny sprawnoci gospodarowania badanych obiektów przez ich wzajemne porównanie.
M.J. Farrell stworzy równie koncepcj tzw. best practice frontier,
okrelanej równie mianem granicy produkcji, która stanowi technologiczn
barier moliwoci produkcyjnych danego przedsibiorstwa definiujc maksymalny poziom efektów, moliwy do osignicia przez jednostk przy posiadanych zasobach czynników, bd te minimalne zapotrzebowanie na nakady, przy zaoeniu staego poziomu efektów. Przedsibiorstwo zwane
w koncepcji Farrella jednostk decyzyjn – DMU (Decision Making Unit) jest
nieefektywne w przypadku, gdy jego efekty i nakady znajduj si poza granic efektywnoci.
Wska nikiem efektywnoci bd nieefektywnoci technicznej badanych
jednostek jest tzw. miara Farrella:
F(x,y) = min {L Xx : T}

27

gdzie x i y oznaczaj wektory nakadów i efektów, lambda (L) wyraa odpowiednio dobrane wielkoci wag, za T symbolizuje technologi produkcji58.
Daje to liniow odlego rzeczywistego poziomu produkcji od teoretycznie stwierdzonej granicy efektywnoci. W swojej pierwotnej, zorientowanej na
nakady formie, miara ta okrelaa stopie, w jakim moliwa jest proporcjonalna
redukcja nakadów jednostki decyzyjnej DMU. Pooenie poza granic efektywnoci wskazuje na istnienie nieefektywnoci technicznej w wysokoci 100% – F.
Sporód wielu rodzajów efektywnoci znanych w literaturze przedmiotu
najistotniejsze znaczenie dla okrelenia sprawnoci funkcjonowania posiada
efektywno techniczna. Pojcie to wprowadzone zostao przez Debreu (1951)
i Farrella (1957), którzy analizowali rónic pomidzy stwierdzonym poziomem
produkcji danego przedsibiorstwa a granic jego rzeczywistych moliwoci
produkcyjnych. Farrell wprowadzi pojcie efektywnoci technicznej danego
obiektu i okreli j jako relacj midzy produktywnoci danego obiektu a produktywnoci obiektu efektywnego. Tak okrelana efektywno pokazuje, jak
ksztatuje si rzeczywisty stosunek nakadów do wyników w odniesieniu do
wielkoci maksymalnej, osigalnej w danych warunkach technologicznych. Odstpstwo od efektywnego planu produkcji oznacza, i wytwarzanie wyników nie
odbywa si przy wykorzystaniu optymalnej pod wzgldem kosztów kombinacji
nakadów oraz, e otrzymane wyniki mogy by produkowane mniejszym nakadem. Spowodowana tym nieefektywno techniczna zwiksza si proporcjonalnie do odlegoci od efektywnej granicy produkcji, czyli krzywej efektywnoci (production frontier). Nieefektywno techniczna ma miejsce wtedy, kiedy
dochodzi do marnotrawienia czynników produkcji. Obiekty uwaa si za efektywne technicznie, jeeli znajduj si na krzywej efektywnoci. Te, które znajduj si poniej krzywej efektywnoci, s nieefektywne technicznie59.
Podstaw wspóczenie przeprowadzanych analiz produktywnoci jest
koncepcja opierajca si na mikroekonomicznej funkcji produkcji, zgodnie
z któr produktywno badanego obiektu jest okrelona jako iloraz rzeczywistych efektów do rzeczywistych nakadów z wykorzystaniem posiadanej technologii. Podejcie to dotyczy sytuacji, gdy przedsibiorstwo wytwarza tylko jeden
produkt. W przypadku przedsibiorstw wieloasortymentowych konieczne jest
zastosowanie miary umoliwiajcej badanie stosunku caoci generowanych
efektów do caoci poniesionych nakadów. W tym przypadku zastosowanie
58

por. M.J. Farrell, The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal. Statistical Society, Series A (General), nr CXX 1957, s. 253-81.
59
Ibidem.
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znajduje koncepcja produktywnoci cakowitej, okrelajca relacj caoci osignitych efektów do caoci zaangaowanych nakadów. Iloraz produktywnoci
zawiera waone sumy obu zmiennych produkcyjnych, celem za jest ustalenie
wielkoci ich wag. Cakowity poziom produktywnoci zaley od postpu technicznego, skutecznoci wykorzystania zaangaowanych technologii (efektywno techniczna) oraz od zmian w strukturze produkcji, spowodowanych ekonomi skali. Postp techniczny oznacza tu takie przesunicie granicy produkcji,
przy której dotychczas uzyskiwane efekty mog by osignite przy niszym
poziomie zaangaowanych nakadów.
Metody pomiaru efektywnoci i produktywnoci rozwijay si w dwóch
rónych kierunkach. Wyróni mona podejcie zaliczane do grupy metod parametrycznych, bazujcych na szacowaniu funkcji kosztów lub produkcji oraz metody nieparametryczne, opierajce si na zasadach programowania liniowego,
niewymagajce przyjmowania zaoe, co do postaci granicy produktywnoci.
Podejcie parametryczne (ekonometryczne) jest oparte na wywodzcej
si z teorii mikroekonomii funkcji produkcji, która okrela maksymalne rozmiary produkcji, jakie mona osign przy danym poziomie i strukturze nakadów. W przypadku metod parametrycznych – okrela si wpyw poniesionych nakadów na oczekiwany poziom kosztów, bd produkcji. Konieczna
jest tu znajomo kosztów (iloczynu nakadu i ceny jednostkowej) oraz postaci
zalenoci funkcyjnej pomidzy badanymi zmiennymi (nakadami i efektami).
W sytuacji, gdy istnieje wiele czynników, sformuowanie zalenoci midzy
nimi moe by niezwykle skomplikowane. Istotn wad tego podejcia moe
okaza si te warunek przyjcia próby badawczej skadajcej si z duej liczby obiektów, który ma zapewni ekonomiczn sensowno oraz znaczenie
otrzymanych wyników badania.
Podstaw podejcia nieparametrycznego s metody z zakresu programowania liniowego. Nie istnieje tu zatem konieczno przyjmowania zaoe dotyczcych zalenoci funkcyjnej pomidzy badanymi zmiennymi. Przy pomocy
programowania liniowego zostaje ustalony ksztat funkcji produkcji wyznaczony przez najlepsze przedsibiorstwa w badanym okresie, stanowicej pewnego
rodzaju wzorzec, który suy za podstaw oceny wzgldnego oddalenia pozostaych badanych przedsibiorstw. Oddalenie to stanowi miar nieefektywnoci
danego obiektu w stosunku do obiektów, które wyznaczaj optymaln w danych
warunkach funkcj produkcji. Std metody nieparametryczne stanowi elastyczne i wygodne narzdzie pomiaru sprawnoci gospodarowania. Mog by stosowane w przypadku analizy maej liczebnie próby podmiotów gospodarczych.
Pozwalaj take na uwzgldnienie w analizie wielu czynników produkcji, które
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s wyraone w rónych postaciach, tj. ilociowej i jakociowej. Ponadto pozwalaj na okrelenie wzgldnych zmian w pozycji danego przedsibiorstwa w stosunku do danych, wyznaczonych przez najlepsze przedsibiorstwa60.
Z perspektywy obliczeniowej najpopularniejszymi metodami liczenia
efektywnoci technicznej obiektów s – podejcie tzw. stochastycznej granicy
produkcji (Stochastic Frontier Analysis – SFA) jako model parametryczny oraz
podejcie tzw. obwiedni danych (Data Envelopment Analysis – DEA) jako model nieparametryczny. Zaoenia obu metod wraz z ich postaciami symbolicznymi zaprezentowane zostan w dalszych rozdziaach opracowania. Obie metody stanowi w niniejszej pracy podstawowe instrumentarium metodologiczne
oceny efektywnoci technicznej gospodarstw wysokotowarowych.

1.2. Badania efektywnoci technicznej gospodarstw rolnych w krajach
Europy rodkowej
Badanie efektywnoci technicznej gospodarstw rolnych stanowio przedmiot licznych bada i analiz dla sektorów rolnych w krajach uprzemysowionych i rozwijajcych si gospodarczo. Baza danych artykuów naukowych
ScienceDirect zawiera okoo 500 pozycji opisujcych problem efektywnoci
technicznej gospodarstw na przestrzeni ostatnich 10 lat. Zakres przestrzenny gospodarstw analizowanych w tych artykuach obejmuje kraje Europy, Afryki
i Ameryki Poudniowej61.
Wykorzystane metody pomiaru efektywnoci technicznej to przede
wszystkim róne warianty metody stochastycznej analizy granicznej (SFA) oraz
nieparametrycznej metody obwiedni danych (DEA). Ze wzgldu na specyfik
polskiego sektora rolnego i zwizane z tym moliwoci porównania i przejcia
wyników pokrewnych analiz w kolejnych punktach zaprezentowane zostan
wyniki jedynie wybranych bada, dotyczcych w pierwszej kolejnoci metody
SFA, stanowicej obecnie wzorzec i podstaw bada efektywnoci.
Pierwsza z prezentowanych analiz efektywnoci technicznej wykonana
zostaa w Institute of Economics, Hungarian Academy of Science w roku 2008
przez zespó badaczy w skadzie Lajos Zoltán Bakucs, Laure Latruffe, Imre Fer-
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ti, Jozsef Fogarasi62. Celem badania bya analiza efektywnoci technicznej wybranych gospodarstw rolnych na Wgrzech w okresie poprzedzajcym i bezporednio po akcesji do Unii Europejskiej. W badaniu wykorzystana zostaa technika SFA (funkcja produkcji), wykonano analiz przekrojow (cross-sectional),
wykorzystujc nastpujce zmienne: jeden efekt produkcji (output) – czny
przychód (w roku) farmy ze sprzeday produkcji rolniczej oraz cztery czynniki
produkcji (input):
– wielko uprawianej ziemi (ha UR),
– czny poziom kosztów bezporednich (w wielkociach pieninych – forintach), obejmujcy wydatki na nasiona, rodki ochrony rolin, nawozy sztuczne, pasze, zakup zwierzt oraz inne bezporednie koszty produkcji,
– kapita, definiowany jako czna kwota amortyzacji maszyn,
– praca – okrelona jako czna liczba godzin przepracowanych w gospodarstwie.
Czas badania obejmowa lata 2001-2005, a z uwagi na podejcie – badanie przekrojowe, tj. wszystkie obserwacje potraktowane cznie, wielkoci monetarne zostay sprowadzone do „wspólnego mianownika” – skorygowane
o wpyw inflacji i przedstawione w cenach z 2001 roku. Razem liczba obserwacji to 3,21 tys.
Wybran postaci funkcyjn granicy efektywnoci (funkcja produkcji) bya funkcja translogarytmiczna. Dodatkowo zdefiniowano pewn pul zmiennych
objaniajcych, które w opinii autorów miay posiada wpyw na efektywno
bd nieefektywno wykorzystania rodków produkcji. Naleay do nich:
– forma prawna funkcjonowania gospodarstw – rodzinne bd jako przedsibiorstwo,
– pooenie przestrzenne (w tym konkretnym przypadku 2 regiony Wgier),
– otrzymane dotacje – relacja kwoty dotacji do wielkoci przychodów ze sprzeday,
– relacja przychodów z produkcji zwierzcej do ogólnych przychodów,
– stosunek obszaru uytków rolnych do nakadu pracy,
– jako ziemi uprawnej,
– fakt wstpienia Wgier do UE.
Naley równie podkreli, e do równania funkcji produkcji dodane zostay zmienne binarne odwzorowujce rok obserwacji – miao to na celu uchwycenie moliwych zmian w technologii produkcji.
Uzyskane wyniki analizy wskazuj, i wszystkie wybrane zmienne opisujce s istotnie dodatnio zalene od cznego przychodu. Nieefektywno tech62

por. L.Z. Bakucs, I. Fert , J. Fogarasi, Technical efficiency of Hungarian farms before and
after accession, Working Paper, Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences/Agricultural Economics Research Institute, 2008.
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niczna gospodarstw zwizana bya w sposób istotny statystycznie ze wszystkimi
zmiennymi objaniajcymi. W tym kontekcie istotn informacj przekazay
zmienne binarne trendu oraz wstpienie do UE – efektywno gospodarstw
w okresie przedakcesyjnym spada, podczas gdy w okresie po przystpieniu do
Wspólnoty ronie. Istotno statystyczna zmiennej opisujcej form prawn gospodarstwa sugeruje, i na Wgrzech efektywniejsz form produkcji rolnej stanowi due przedsibiorstwa rolne – tym samym potwierdzajc tez o znaczeniu
wielkoci gospodarstwa dla efektywnoci produkcji rolnej. Wyniki wskazuj
równie, i gospodarstwa z systemem produkcji intensywnej, biorc pod uwag
prac, s bardziej wydajne. Dotacje dla gospodarstw wykazuj na podstawie
znaku wspóczynnika równania negatywny wpyw na poziom efektywnoci, co
sugeruje, e dotacje publiczne obniaj wydajno produkcji gospodarstw rolnych. Wynik ten jest zgodny z ustaleniami dla francuskich gospodarstw rolnych,
dla lat 1992 i 200563. Istotn informacj, równie w kontekcie bada zaprezentowanych w niniejszym raporcie stanowi konstatacja, i w ujciu efektywnoci
technicznej, wielokierunkowe gospodarstwa rolne s bardziej wydajne ni wyspecjalizowane, za w grupie podmiotów specjalistycznych, gospodarstwa wyspecjalizowane w produkcji zwierzcej s wydajniejsze ni ukierunkowane
gównie na uprawy polowe. Zgodnie z przypuszczeniem, wpyw jakoci gleby
na efektywno techniczn jest pozytywny.
Kolejna pozycja stanowica wzór dla badania przeprowadzonego w niniejszym raporcie to analiza determinantów efektywnoci technicznej gospodarstw rolnych w Sowenii w latach 1994-200364. Analiza ta wykorzystuje metodologi SFA oraz DEA. Wykorzystane zostay dane rachunkowe ze soweskiego FADN. W badaniu tym przyjto cztery nakady czynników produkcji:
powierzchnia uytków rolnych (ha), nakady pracy (AWU), kapita trway (mln
SIT w cenach z 1994 roku ), nakady zmienne (w mln SIT w cenach z 1994 roku), a za wynik funkcjonowania gospodarstwa (output) – dochody ogóem (mln
SIT65 w cenach z 1994 roku). Analiza obja grup gospodarstw rodzinnych charakteryzujcych si stosunkowo sabymi powizaniami z rynkiem. Jako zmienne
objaniajce poziom nieefektywnoci wykorzystano szereg cech gospodarstwa.
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Nale do nich zmienne reprezentujce: udzia pracy najemnej w caoci nakadów pracy i udzia gruntów dzierawionych w ogólnej powierzchni uytkowanych gruntów rolniczych. Udzia produkcji sprzedawanej na rynku w cakowitej
produkcji z gospodarstwa rolnego przyjto jako wska nik powizania gospodarstwa z rynkiem. Zmienne opisujce poziom specjalizacji gospodarstw rolnych –
tj. ukierunkowanie ich dziaalnoci rolniczej na produkcj zwierzca bd rolinn – zobrazowano w postaci indeksu Herfindahla-Hirschmanna. Stosunek
dotacji do dziaalnoci rolniczej do cakowitych przychodów z produkcji rolniczej zastosowany zosta w celu ujcia skutków uzalenienia gospodarstwa od
poziomu subwencji.
Uzyskane wyniki analizy wskazuj, i przez cay badany okres 1994-2003, efektywno techniczna obliczona metod stochastyczn (SFA) oraz
DEA wynosia rednio odpowiednio 0,54 i 0,59. Wyniki z obu metod s porównywalne i spójne. Ponadto, sugeruj znaczcy potencja poprawy efektywnoci
technicznej. Wskazuj one na to, e rednio w latach 1994 i 2003, w badanych
gospodarstwach rolnych mona doprowadzi do zwikszenia produkcji o 46%
lub 41%, bez wzrostu nakadów produkcyjnych. Poniewa efektywno techniczna zostaa obliczona na próbie zbiorczej (dla lat 1994-2003), wynik sugeruje, e nie tylko gospodarstwa rolne stay si bardziej jednorodne pod wzgldem
praktyki produkcyjnej, ale równie, e udoskonalaj one technologi produkcji.
Dotacje miay negatywny wpyw na wydajno techniczn, poprzez zmniejszenie wysików rolników.
Gospodarstwa rolne w Polsce, zarówno indywidualne, jak i te o innych
formach organizacyjno-prawnych byy przedmiotem intensywnych analiz dotyczcych ich efektywnoci w rónych jej aspektach – technicznych, alokacyjnych,
ekonomicznych i skali66. Wikszo z tych bada wykorzystuje metod DEA –
jedynie nieliczne posuguj si równie metod stochastycznej granicy produkcji.
Pierwsze chronologiczne badanie wybranej grupy gospodarstw rolnych
w Polsce z wykorzystaniem metody SFA opracowane zostao w roku 2002 przez
zespó w skadzie: Laure Latruffe, Kelvin Balcombe, Sophia Davidova, Katarzyna Zawaliska67. Zastosowano tu funkcj produkcji postaci Cobba-Douglasa.
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W badaniu tym wykorzystane zostay informacje statystyczne o indywidualnych
gospodarstwach rolnych, pochodzce ze zbioru podmiotów prowadzcych rachunkowo roln dla Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej. Badane gospodarstwa podzielone zostay na dwie grupy, wedug kierunku specjalizacji, który ustalono wielkoci udziau jednej z dwóch podstawowych gazi produkcji rolniczej, tj. rolinnej lub zwierzcej w cakowitej
produkcji rolniczej danego podmiotu. Kryterium specjalizacji ustalone zostao
na 65% cakowitej produkcji pochodzcej z uprawy rolin lub chowu zwierzt.
Zgodnie z tym kryterium, otrzymano 222 gospodarstwa wyspecjalizowane
w produkcji polowej oraz 250 specjalizujcych si w produkcji zwierzcej. Dane obejmoway rok 2000. Obie podpróby nie byy reprezentatywne dla populacji
polskich gospodarstw, poniewa wykazyway si istotn skonoci w kierunku
gospodarstw duych powierzchniowo. W badaniu wykorzystano funkcj produkcji typu Cobb-Douglasa, estymowan na podstawie nastpujcych parametrów: – jednego efektu produkcji – cznej wielkoci produkcji (w z) oraz czterech nakadów produkcyjnych – powierzchni uytków rolne w ha, AWU – jako
czynnika pracy, amortyzacji plus odsetek od kapitau jako wkadu kapitaowego
oraz poziomu rednich wydatków bezporednich. Jako czynniki wpywajce na
efektywno bd nieefektywno wykorzystania rodków produkcji przez gospodarstwo (specyficzne dla poszczególnych jednostek) wykorzystano:
a) poziom cznej produkcji – w postaci logarytmu wielkoci pieninej,
b) zakres wykorzystania w produkcji rolniczej obcej siy roboczej,
c) stopie integracji rynkowej – opisany udziaem produkcji sprzedanej w cznej
produkcji gospodarstwa (czym wikszy wska nik tym mocniej firma jest zintegrowana z rynkiem),
d) jako ziemi (klasa bonitacyjna),
e) czynnik ludzki – wiek, wyksztacenie ogólne i specjalistyczne (rolnicze).
Analiza wykazaa, i gospodarstwa z przewag produkcji rolinnej maj
wiksz powierzchni uytków rolnych, przewaaj równie nad gospodarstwami z produkcj zwierzc w kategorii aktywów ogóem (w z). Bardziej
pracochonny charakter produkcji zwierzcej znajduje odzwierciedlenie w fakcie, e przy porównywaniu wielkoci wedug wkadu pracy mierzonej w AWU,
wska nik ten jest wyszy dla podmiotów z produkcj zwierzc. Podsumowanie
statystyk dla efektywnoci technicznej sugeruje, i specjalistyczne gospodarstwa
z chowem zwierzt byy zazwyczaj bardziej efektywne technicznie ni jednostki
zajmujce si gównie uprawami.
Zgodnie z oczekiwaniami teoretycznymi zmienne wielkoci gruntów rolnych w gospodarstwach z przewag produkcji zwierzcej, a take nakady pracy
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i zmienne czynniki produkcji (zuycie porednie) dla obu prób s w dodatni
sposób powizane z produkcj roln. Zmienna kapitaowa dla obu badanych
grup gospodarstw (specjalizujcych si w produkcji rolinnej i zwierzcej) bya
bardzo istotnie ujemnie zwizana z produkcj. Zgodnie z sugestiami autorów
mogo to by spowodowane waciwociami sprztu w polskich gospodarstwach. Dua cz maszyn posiadanych przez gospodarstwa bya w do zaawansowanym wieku, a przez to przestarzaa i wyeksploatowana, a tym samym
mniej wydajna. Ponadto, zdarzay si równie przypadki zbyt duego parku maszynowego w stosunku do potrzeb prowadzonej dziaalnoci rolniczej
i w zwizku z tym maego zakresu jego wykorzystania. Takie sytuacje równie
byy czynnikiem negatywnie wpywajcym na efektywno gospodarowania.
W odniesieniu do uwarunkowa nieefektywnoci wikszo wspóczynników
wykazywaa si znakiem dodatnim, zgodnie z oczekiwaniami, zarówno dla produkcji zwierzcej jak i rolinnej. Wielko gospodarstw rolnych, reprezentowana przez rozmiary cakowitej produkcji, ma niewielki pozytywny wpyw
(wspóczynnik jest bliski zeru) na efektywno. Stopie integracji z rynkiem,
zdefiniowany jako stosunek cakowitego przychodu ze sprzeday produkcji rolniczej do cakowitej produkcji wytworzonej w gospodarstwie, wskazywa na
poziom towarowoci produkcji gospodarstwa rolnego. Gospodarstwa bardziej
aktywne na rynku s o wiele wydajniejsze, ponadto za dua warto bezwzgldna wspóczynnika sugeruje, e zmienna ta jest wanym wyznacznikiem
efektywnoci w szczególnoci dla gospodarstw rolnych zajmujcych si uprawami polowymi. Ujemny znak zwizany z indeksem jakoci gleby oznacza, i
lepszej jakoci gleby towarzyszy wysza wydajno. Parametr ten ma znacznie
nisz warto w grupie gospodarstw z produkcj zwierzc ni w przypadku
gospodarstw rolnych ukierunkowanych na uprawy polowe, co oznacza, e jako gleb ma mniejsz istotno dla efektywnoci sektora produkcji zwierzcej.
W obu badanych podpróbach gospodarstwa starszych rolników s mniej efektywne, ale niskie wartoci wspóczynników regresji opisujcych wiek kierowników gospodarstw wskazuj, e wiek nie stanowi istotnego ograniczenia wydajnoci. W odniesieniu do udziau pracy najemnej w produkcji rolinnej i zwierzcej stwierdzono, i wiksza liczba zatrudnionych pracowników, zwizana jest
z wiksz efektywnoci gospodarstw zajmujcych si uprawami rolnymi i nisz gospodarstw z chowem zwierzt. Sugeruje to, e uprawy rolinne wymagaj
wicej zewntrznych róde pracy ni produkcja zwierzca. Ten fakt wie si
midzy innymi z du sezonowoci prac w tej gazi produkcji rolniczej, co
skutkuje duym zrónicowaniem zapotrzebowania na prac na poszczególnych
etapach wytwarzania. W konsekwencji koniecznoci staje si okresowe zatrudnianie, nawet duej grupy osób (np. do zbioru ziemiopodów). Brak moliwoci
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pozyskania zasobów pracy sezonowej dla tej grupy gospodarstw wizaby si ze
stosunkowo duymi stratami produkcyjnymi i obnieniem efektywnoci wykorzystania poniesionych nakadów wytwórczych. Wyniki regresji SFA potwierdzone zostay nastpnie przy pomocy badania DEA i analizy regresji tobitowej.
Ostatnie z prezentowanych bada efektywnoci przeprowadzone zostao
w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej – PIB przez
Tomasza Czekaja i Justyn Góral68. Przedmiotem analizy byy gospodarstwa
(przedsibiorstwa) rolne powstae na bazie majtku byych Pastwowych Gospodarstw Rolnych. cznie badanie objo 154 jednostki. Wykorzystano podejcie parametryczne przy zastosowaniu modelu funkcji produkcji zaproponowanego przez Battese i Coelliego (1995)69, który uwzgldnia obok zmiennych reprezentujcych efekt i nakady równie zmienne, które mog wpywa na efektywno poszczególnych jednostek. Za zmienn charakteryzujc efekt przyjto
warto przychodów gospodarstwa (suma pozycji rachunku wyników „przychody i zrównane z nimi” powikszona o warto dopat i subwencji). Nakady wyraono za pomoc zmiennych reprezentujcych nakady materialnych czynników produkcji: nakady pracy (koszty wynagrodze i ich pochodne – tj. pace),
nakady ziemi (powierzchnia UR), nakady kapitaowe w podziale na kapita
obrotowy (wyraony kosztami materiaów i energii oraz usug obcych) oraz
trway (wyraony wartoci amortyzacji). Jako zmienne wpywajce na nieefektywno przyjto: udzia przychodów ze sprzeday produktów rolinnych
w ogólnych przychodach ze sprzeday produktów rolnych, stop subsydiowania,
intensywno inwestowania wyraon stosunkiem nakadów inwestycyjnych na
zakup rodków trwaych do ich amortyzacji oraz wska nik szybkiej pynnoci
finansowej. Ponadto uwzgldniono równie zmienn informujc o udziale
gruntów ornych w uytkach rolnych i o udziale ziemi dzierawionej w cakowitym areale uprawianych uytków rolnych. Badana próba gospodarstw obejmowaa dwie grupy podmiotów – gospodarstwa dzierawione i gospodarstwa zakupione. Analiza miaa charakter przekrojowy i dotyczya danych z roku 2006.
Liczebno próby wynosia 75 jednostek dzierawionych oraz 54 podmioty zakupione, za cao pochodzia z polskiego FADN.
W obu analizowanych przypadkach (formach wasnoci gospodarstw) nie
udao si jednoznacznie stwierdzi przewagi jednej z postaci funkcji regresji
68
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Production Function for Panel Data, Empirical Economics 20, 1995, s. 325-32.
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SFA (Cobb-Douglas lub translogarytmiczna). W przypadku modelu dla grupy
gospodarstw zakupionych wszystkie parametry za wyjtkiem zmiennej reprezentujcej nakady ziemi wykazyway istotno w obu modelach. W przypadku
oszacowa modeli dla gospodarstw dzierawionych obie postacie funkcji byy
niezadowalajce, na co wskazywa brak istotnoci zmiennych. Zrónicowanie
efektywnoci technicznej gospodarstw zakupionych byo mniejsze ni gospodarstw dzierawionych a otrzymane wspóczynniki efektywnoci za pomoc
modelu Cobb-Douglasa byy nisze od tych oszacowanych dla modelu translogarytmicznego. Zarówno w gospodarstwach zakupionych, jak i w dzierawionych, podmioty bardziej efektywne posiaday mniejsz powierzchni cakowit
uytków rolnych oraz niszy udzia gruntów ornych w ogólnym obszarze UR.
Wska nik bonitacji uytkowanych gleb nie posiada zdolnoci dyskryminacyjnej
w obydwu analizowanych grupach gospodarstw, za wska nik towarowoci
produkcji rolnej, by niszy w gospodarstwach najbardziej efektywnych, zarówno w zbiorze podmiotów zakupionych, jak i dzierawionych. Intensywno organizacji okrelona metod punktow przy wykorzystaniu wspóczynników Andrae wg W. Zitary w gospodarstwach zakupionych bya porównywalna w grupie najbardziej i najmniej efektywnych gospodarstw, za w gospodarstwach
dzierawionych intensywno organizacji gospodarstw najbardziej efektywnych
bya nisza ni w gospodarstwach najmniej efektywnych. W gospodarstwach
zakupionych wska niki intensywnoci produkcji – zatrudnienie na 100 ha oraz
nawoenie byy wysze w gospodarstwach najbardziej efektywnych, odwrotnie
ni w gospodarstwach dzierawionych. W odniesieniu do wska nika zwizania
aktywów, obrazujcego stosunek aktywów trwaych do aktywów obrotowych,
wyniki analizy wskazay, e obiekty najbardziej efektywne staraj si minimalizowa wyposaenie w aktywa trwae, by by przez to bardziej elastycznymi.
W obu analizowanych grupach podmiotów wyszy poziom inwestycji wykazyway gospodarstwa najmniej efektywne, za mnonik kapitau wasnego w gospodarstwach dzierawionych by niszy w gospodarstwach najbardziej efektywnych, co wiadczy o wyszym udziale kapitau wasnego, a zatem o mniejszym ryzyku ponoszonym przez bardziej efektywne gospodarstwa. W przypadku gospodarstw zakupionych – w jednostkach najbardziej efektywnych technicznie udzia kapitau wasnego w aktywach by znacznie mniejszy.
Badanie IERiG -PIB wykazao równie spadek efektywnoci technicznej
wraz ze wzrostem dopat i dotacji mierzonych stop subsydiowania, tj. udziaem
dopat i dotacji w przychodach ogóem.
Uzupenienie analizy parametrycznej stanowio badanie efektywnoci
technicznej przy pomocy metody obwiedni danych DEA. Zastosowano model
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zorientowany na efekty dla zmiennych korzyci skali: jednym efektem produkcji, tj. przychodami ze sprzeday i zrównanymi z nimi (tys. z) oraz czterema
czynnikami produkcji, które stanowia powierzchnia UR (ha), amortyzacja
(tys. z), koszty pracy wraz z pochodnymi (tys. z), oraz koszty materiaów
i energii (tys. z). Oszacowane wspóczynniki efektywnoci technicznej byy
w kadym z rozpatrywanych przypadków wysze ni w podejciu parametrycznym, co stanowi typow obserwacj w badaniach efektywnoci technicznej. Determinanty wspóczynników efektywnoci technicznej obliczone zostay przy
pomocy modelu tobitowego – wyniki potwierdziy konkluzje badania SFA.

1.3. Metodologia badania efektywnoci technicznej produkcji rodzinnych
gospodarstw wysokotowarowych
W prezentowanej analizie dla pomiaru wydajnoci produkcji gospodarstw
wysokotowarowych wykorzystane zostay dwie opisane uprzednio metody ilociowe: parametryczna (typu stochastycznego) i nieparametryczna – metoda
obwiedni danych – Data Envelopment Analysis (DEA). Analiza funkcji stochastycznej (produkcji lub kosztów) Stochastic Frontier Analysis (SFA) i DEA s
najczciej stosowanymi metodami estymacji efektywnoci. Obie szacuj granic efektywnoci i obliczaj sprawno techniczn jednostki w odniesieniu do
granicy. Podejcie SFA wymaga przyjcia okrelonych zaoe dotyczcych
funkcjonalnej formy funkcji produkcji bd kosztów. Podejcie DEA opiera si
na zastosowaniu programowania liniowego do budowy czstkowej granicy, otaczajcej obserwacje wszystkich jednostek decyzyjnych. Na stworzonej granicy
znajduj si obserwacje wykazujce najlepsz wydajno wród badanych jednostek – jest to granica efektywnoci dla badanej próby. Zalet metody DEA
jest moliwo uwzgldnienia w jednej analizie wielu nakadów i efektów produkcji. Ponadto, metoda DEA umoliwia obliczanie efektywnoci skali. Jednak
mocnym punktem sposobu SFA w porównaniu z DEA jest to, e bierze pod
uwag bdy pomiaru i umoliwia ustalenie przedziaów ufnoci wspóczynników oraz róde nieefektywnoci70.
Jako uzupenienie informacji o metodach parametrycznych wyróni
mona dwa ich rodzaje – deterministyczne i stochastyczne. Do oszacowania
modelu deterministycznego uywane jest programowanie liniowe lub metody
estymacji, gównie metoda najwikszej wiarygodnoci i skorygowana metoda
70

por. M. Gospodarowicz, Procedury analizy i oceny banków, Materiay i Studia NBP,
nr 103, 6/2000, s. 15
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najmniejszych kwadratów. W modelu deterministycznym podobnie jak w metodzie DEA, kade odchylenie wartoci efektywnoci jednostki decyzyjnej
(DMU) od krzywej granicznej przypisywane jest nieefektywnoci technicznej.
Jednake odchylenia od krzywej granicznej mog wynika równie z innych
przyczyn (bdne obserwacje, wpyw zmiennych nieujtych w modelu, takich
jak np. szczcia, warunki pogodowe, itp.), które nosz nazw tzw. szumu. Stochastyczne podejcie do estymacji modeli granicznych uwzgldnia zatem istnienie szumu statystycznego, który reprezentowany jest przez dodatkow zmienn
losow. Model stochastycznej granicy funkcji zosta zaproponowany jednoczenie przez Aignera i in. (1977)71 oraz Meeusena i van den Broecka (1977)72.
W odrónieniu od modelu deterministycznego zawiera on parametr losowy reprezentujcy bd pomiaru.
Model dla i-tego gospodarstwa (jednostki decyzyjnej) ma posta nastpujc:
ln(yi )

f(x i , )  vi  u i

gdzie:
yi – jest zaobserwowanym poziomem produkcji i-tego gospodarstwa;
f – funkcja produkcji;
xi – wektor czynników produkcji wykorzystanych przez gospodarstwo;
E– wektor parametrów, które musz zosta obliczone w procesie estymacji;
vi – reszta równania, z zaoenia niezalena i posiadajca identyczny rozkad (i.i.d. 73), gdzie N(0, Vv2);
ui – to nieujemny element losowy okrelajcy poziom nieefektywnoci,
i.i.d., z rozkadem N(Pi,Vu2), zaokrglonym do zera w celu zapewnienia nieujemnoci.
Efektywno techniczna pojedynczego gospodarstwa (i) jest opisana formu TE i exp(u i ) i przyjmuje wartoci pomidzy 0 a 1, gdzie 1 oznacza jednostk w peni efektywn technicznie. Z uwagi na fakt, i moliwa jest jedynie
obserwacja rónicy pomidzy obydwoma elementami losowymi wi = vi-ui, ui
estymowane jest przy pomocy oczekiwanej wartoci warunkowej przy zaoeniu
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por. W. Meeusen, J.W. van den Broeck, Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error, International Economic Review, 18:2, June 1977,
s. 435-444.
72
por. D.J. Aigner, C.A.K. Lovell, P. Schmidt, Formulation and estimation of stochastic frontier production functions,. Journal of Econometrics, 6/1977, s. 21-37.
73
ang. independent and identically distributed, tj. niezaleny o jednakowych rozkadach, charakteryzowanych przez dystrybuant.
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znanego wi: E[ui|wi]. Warunkowy rozkad ui|wi ma posta zaokrglonego
N(Pi*,V 2), gdzie Pi*=(wiVu2-PiVv2)/ Vu2+Vv2) oraz V 2=Vu2Vv2/(Vu2+Vv2)74.
Typowym algorytmem dziaania przy szacowaniu efektywnoci technicznej przy pomocy funkcji stochastycznej jest zastosowanie podejcia dwuetapowego. W pierwszym etapie szacowane s wspóczynniki nieefektywnoci technicznej ui za czynniki warunkujce nieefektywno ustalane s w drugim etapie. Metoda ta obarczona jest jednak potencjalnie duym bdem pomiarowym
i moe prowadzi do obcienia wspóczynników. Z tego wzgldu w najpopularniejszym podejciu stosowanym w badaniach empirycznych wspóczynniki
nieefektywnoci s traktowane jako zmienna zalena i czone z szeregiem
czynników warunkujcych nieefektywno przy wykorzystaniu równania75.
i

0  zi

gdzie:
zi to wektor zmiennych objaniajcych;

G0 oraz G to parametr oraz wektor obliczonych parametrów.
W prezentowanej analizie efektywno techniczna gospodarstw wysokotowarowych zdefiniowana zostaa jako wzgldny poziom wykorzystania nakadów produkcyjnych. Wska nik ten jest istotnym sygnaem wskazujcym na
zdolno gospodarstwa do optymalnego spoytkowania posiadanych zasobów
produkcyjnych w celu osignicia maksymalnego wyniku ekonomicznego. Ocena efektywnoci technicznej metod nieparametryczn przeprowadzana jest przy
pomocy techniki DEA (Data Envelopment Analysis) – badania wzgldnej efektywnoci przedsibiorstw w warunkach wystpowania wicej ni jednego nakadu oraz wicej ni l efektu opierajcej si na modelach CCR lub BCC.
Ogólna koncepcja tej metody zrodzia si w Stanach Zjednoczonych
w czasie bada prowadzonych przez A. Charnesa, W.W. Coopera oraz E. Rhodesa w zakresie udoskonalania metod uatwiajcych podejmowanie decyzji ze sfery
zarzdzania strategicznego w 1978 r76. Bazujc na koncepcji przedstawionej
w 1957 r. przez M.J. Farrella , zaproponowali oni wasn miar efektywnoci.
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J. Jondrow, C.A. Knox Lovell, I.S. Materov, P. Schmidt, On the Estimation of Technical
Inefficiency in the Stochastic Frontier Production Model, Journal of Econometrics 19:2/3
(August), 1982 s. 233-38.
75
G.E. Battese, T.A. Coelli, 1995, op. cit. s. 328.
76
por. A. Charnes, W. Cooper, & E. Rhodes, Measuring the efficiency of decision-making
units, European Journal of Operational Research vol. 2, 1978 str. 429-444.
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Zgodnie z obserwacj przedstawion przez Coopera et al. (2004)77, od
czasu prezentacji pierwotnego modelu DEA zaproponowano wiele jego istotnych modyfikacji – czego dowodzi bogata literatura przedmiotu zwizana z tym
zagadnieniem. Kady ze stworzonych modeli ma na celu ustalenie iloci jednostek decyzyjnych DMUs (decision making units) tworzcych granic (paszczyzn) efektywnoci (best practice efficiency frontier). Geometria tej paszczyzny
zaley od przyjtych zaoe dotyczcych postaci funkcyjnej granicy efektywnoci. Definicja granicy produkcji w ujciu cakowitej efektywnoci ekonomicznej okrela minimalne nakady niezbdne do wytworzenia okrelonego
efektu. Podstawow cech metody jest to, e m nakadów i s efektów zostaje
sprowadzonych do syntetycznego nakadu i syntetycznego efektu, które nastpnie wykorzystywane s przy okrelaniu wspóczynnika efektywnoci danego
obiektu. Maksymalizacja bd minimalizacja tego wska nika stanowi w tym
przypadku funkcj celu.
W przypadku zaoenia staych efektów skali formuowany jest nastpujcy model CRS (CCR):
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N oznacza ilo jednostek DMU, za H to bardzo maa liczba dodatnia wyznaczajca minimalny poziom efektów i nakadów produkcji dla jednostki f.
O f okrela wkad DMU f w ustalenie efektywnoci DMU f o (punktu na paszczy nie efektywnoci). S i oraz S r to tzw. luzy (slack variables) okrelajce moliwo
dodatkowego obnienia nakadów produkcji i oraz efektów produkcji r. lo to czynnik efektywnoci radialnej okrelajcej poziom moliwej redukcji nakadów
produkcyjnych dla DMU f o . W przypadku, gdy lo* (rozwizanie optymalne) jest
równe 1 za obie zmienne luzów równe s zero wówczas DMU f o jest traktowana jako jednostka efektywna. Jeeli S i lub S r przyjmuj wartoci wiksze od
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kompedium modeli DEA znajduje si w opracowaniu : W. Cooper, L. Seiford, J. Zhu,
Handbook on Data Envelopment Analysis, Kluwer Acadenic Publishers, Boston 2004.
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zera w punkcie optymalnego rozwizania, mona zaoy, i odpowiednie nakady bd efekty produkcyjne jednostki DMU f o mona dalej zmniejsza lub
podnosi w momencie, gdy poziom nakadów produkcyjnych zostanie sprowadzony do punktu lo* .78
W przypadku uwzgldnienia zmiennych efektów skali model DEA
w wersji VRS (BCC) zapisywany jest jako:
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Model VRS róni si od modelu CRS faktem wystpienia tzw. ograniczenia
N

wypukoci, ¦ O f

1 . W modelu tym zbiór wartoci O minimalizuje lo do lo*

f 1

oraz identyfikuje punkt w modelu VRS, gdzie poziom nakadów odzwierciedla
najniszy poziom lo* . Rozwizanie modelu VRS mona podsumowa w nastpujcy sposób: DMU f o jest efektywne w sensie Pareto, gdy lo* =1 oraz
S r* 0, r 1...s, Si* 0, i 1...m . Efektywno techniczna w modelu VRS okrelana jest równie mianem czystej efektywnoci technicznej, jako e jest ona
oczyszczona z wpywu efektów skali.

1.4. Opis wykorzystanych zmiennych w badaniu efektywnoci rodzinnych
gospodarstw rolnych
Jak wspomniano na wstpie prezentowanego raportu analiz objte zostay rodzinne gospodarstwa wysokotowarowe, a uzyskane wyniki porównano
z efektami podmiotów prowadzcych produkcj rolnicz na sprzeda, ale nie
78

por. R.D Banker, R.F. Charnes, & W.W. Cooper, Some Models for Estimating Technical
and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science vol. 30, 1984,
s. 1078-1092.
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zakwalifikowanych do grupy podmiotów wysokotowarowych. Metodologi analizy oparto o estymacj stochastycznej funkcji (granicy) produkcji SFA. Jako
metod weryfikujc wielko wspóczynników efektywnoci technicznej SFA
wybrano podejcie nieparametryczne DEA typu CRS (stae efekty skali) i VRS
(zmienne efekty skali). Estymacj funkcji produkcji oraz modeli DEA przeprowadzono oddzielnie dla kadego z wybranych lat analizy (1992, 1996, 2000
i 2005), cznie stworzonych zostao kilkadziesit modeli z rónymi zestawami
zmiennych objaniajcych.
Uwzgldniajc specyfik produkcji rolniczej analizowanej grupy gospodarstw, a take biorc pod uwag ogólne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce w nakadach czynników wytwórczych wyróniono nastpujce
cztery grupy:
x obszar uytkowanych gruntów rolniczych wasnych i najtych (w ha fizycznych),
x nakady pracy w dziaalnoci rolniczej czonków rodziny oraz osób obcych,
w przeliczeniu na osoby penozatrudnione (AWU),
x aktywa trwae gospodarstwa rolnego, obejmujce oszacowan warto
(w tys. z) cigników i innych rodków transportu wykorzystywanych
w dziaalnoci rolniczej, maszyn i narzdzi rolniczych, budynków i budowli gospodarczych oraz stada podstawowego zwierzt inwentarskich.
Warto aktywów trwaych ustalono w oparciu o stan posiadania poszczególnych skadowych trwaych rodków produkcji i rednie ceny ich zakupu (lub budowy) w danym roku. Przy okreleniu wartoci trwaych rodków produkcji uwzgldniono nie tylko ilo i rodzaj posiadanych dóbr, ale
równie ich stan techniczny i dugo eksploatacji (stopie zuycia),
x koszty bezporednie, ustalono jako orientacyjn warto zuytych towarów
i usug produkcyjnych, a do ich wyznaczenia posuono si rednimi cenami
i wyszacowan iloci zakupu poszczególnych rodzajów pasz, materiau
siewnego, modych zwierzt do dalszego chowu (bez przeznaczonych na odtworzenie stada podstawowego, usug mechanizacyjnych i weterynaryjnych,
noników energii itp.
Ze wzgldu na specyfik metodologii obliczania efektywno w metodzie
parametrycznej moliwe byo ustalenie jedynie pojedynczego efektu produkcji.
Za t zmienn przyjto warto produkcji towarowej wyraon w PLN (tosam
z wielkoci sprzeday) poszczególnych rodzinnych gospodarstw rolnych
w danym roku. Naley przy tym zaznaczy, i ze wzgldu na wartociowe ujcie efektu dziaalnoci rolniczej, o wielkoci wspóczynników efektywnoci
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technicznej nie decydowaa wycznie wielko wytworzonych artykuów rolniczych, ale równie wysoko uzyskanych cen sprzeday.
Tabela 1. Wartoci czynników produkcji i poziom produkcji towarowej
w grupie rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych (rednio na 1 gospodarstwo)
Zmienna
Poziom produkcji towarowej (tys. z)*
Powierzchnia gospodarstwa (w ha UR)

1992

1996

2000

2005

23,7
16,9
2,23
11,2
101,2

81,0
20,8
2,11
35,1
340,6

102,1
23,2
2,05
41,5
420,0

162,3
29,5
2,00
65,9
660,3

Nakady pracy (AWU)
Koszty bezporednie (tys. z)*
Aktywa trwae (tys. z)*
* w cenach biecych
ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

Uzyskane wielkoci modelowania wskazuj na systematyczny wzrost skali produkcji w gospodarstwach wysokotowarowych. Przecitnie w caym badanym okresie odnotowano prawie 7-krotny wzrost skali sprzeday w ujciu nominalnym, za realnie79 byo to zwikszenie ponad 3,5 raza. Dynamika wzrostu
rozmiarów produkcji towarowej bya bardzo zrónicowana w poszczególnych
wyodrbnionych do bada okresach. Pomidzy 1992 a 1996 rokiem odnotowano
nominalne powikszanie skali sprzeday produkcji z gospodarstwa wysokotowarowego rednio w roku o 60,4%, a w ujciu realnym – nastpowao jej obnianie, przecitnie o 3,7% rednio rocznie. Analogicznie liczone rednio roczne
tempo wzrostu rozmiarów produkcji towarowej statystycznego gospodarstwa
wysokotowarowego wynosio odpowiednio: w czteroleciu 1996-2000 – 6,5
i 1,2%, za w latach 2000-2005 – 11,8 i 8,8%.
W zblionym, ale nieco mniejszym tempie zwikszay si równie aktywa
kapitaowe i biece koszty gospodarowania w jednostkach wysokotowarowych.
W latach 1992-2005 warto trwaych rodków (bez ziemi) w cenach biecych,
jakimi dysponowao statystyczne gospodarstwo wysokotowarowe wzrosa z 101,2
do 660,3 tys. z. Tym samym w 2005 roku w stosunku do 1992 roku nominalna
warto majtku produkcyjnego jednostek wysokotowarowych bya o 552,5%

79

Realny wzrost skali sprzeday ustalono deflujc nominalne jej zwikszenie skumulowanym
wska nikiem wzrostu cen rolniczej produkcji towarowej ustalonym w oparciu o dane GUS,
który wynosi: 1992-1996 – 256,6%; 1996-2000 – 121,2%; 2000-2005 – 115,2%, a w caym
analizowanym trzynastoleciu – 358,3%.
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wiksza, za w cenach staych80 o 156,5%. Jednoczenie w analizowanym okresie
warto towarów i usug zakupionych i wykorzystanych na bezporednie (w cenach biecych) funkcjonowanie jednostek wysokotowarowych powikszyy si
o 488,4%, natomiast w rzeczywistoci81 – o 14,3%.
Jednoczenie wzrastay zasoby ziemi uprawnej. W analizowanym okresie
area statystycznego rodzinnego gospodarstwa wysokotowarowego powikszy
si o 75% (z 16,9 do 29,5 ha UR), za zatrudnienie zmalao o ponad 10% (z 2,23
do 2,00 AWU). Naley podkreli, e ten spadek by znacznie wikszy w przeliczeniu na 100 ha UR i wynosi prawie 51% (z 13,8 do 6,8 AWU). To wstpne
spojrzenie na podstawowe czynniki produkcji gospodarstw wysokotowarowych
pozwala na konstatacje, o nasilajcym si procesie substytucji czynników produkcji, który zaznacza si zwaszcza zastpowaniem czynnika pracy kapitaem,
co wyraa si wzrostem technicznego uzbrojenia pracy (intensyfikacja kapitaowa produkcji rolniczej). Wystpia te tendencja do zastpowania pracy ziemi. W 1992 roku na jednego penozatrudnionego przypadao 7,6 ha UR, podczas gdy trzynacie lat pó niej – 14,8 ha UR.
Przedstawione powyej tendencje zmian w wielkoci czynników produkcji i efektów ich zastosowania dokumentuj przeobraenia w technikach wytwarzania i organizacji produkcji omawianej zbiorowoci gospodarstw wysokotowarowych, a jednoczenie dowodz lepszego wykorzystania potencjau, zwaszcza pracy, tj. wzrostu jej wydajnoci.
Moliwo substytucji czynników wytwórczych prowadzi do zmiany sposobów ich powizania, tj. charakteru technik wytwarzania (produkcji) w rolnictwie. W procesie produkcji wystpuj dwa rodzaje relacji techniczno-ekonomicznych, które odzwierciedlaj istot technik wywarzania, czyli:
x relacje pomidzy poszczególnymi czynnikami produkcji, które okrelaj rzeczow struktur si wytwórczych oraz si integracji poszczególnych elementów techniki wytwórczej;
x zwizki midzy skadowymi procesu wytwarzania a efektami produkcji, które charakteryzuj sprawno techniki produkcji oraz intensywno wykorzystania w toku produkcji rozmaitych nakadów.
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Dla okrelenia realnego zwikszenia wzrostu poziomu aktywów trwaych, ich warto nominaln zdeflowano skumulowanym wska nikiem wzrostu cen dóbr i usug inwestycyjnych
obliczonym na podstawie danych GUS, który w okresie 1992-2005 wynosi 416,0%.
81
Przy ustalaniu rzeczywistego wzrostu wielkoci nakadów bezporednich na produkcj rolnicz posuono si skumulowanym wska nikiem zmian cen towarów i usug kupowanych
przez rolników na potrzeby biecej dziaalnoci rolniczej, który w latach 1992-2005 uksztatowa si na poziomie 474,0%.
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Tabela 2. Zmienne endogeniczne warunkujce poziom efektywnoci technicznej
gospodarstwa rolnego
Kategoria

Typ
i jednostka

Nazwa zmiennej

Oczekiwany
kierunek relacji
z efektywnoci
techniczn
Dodatni

Wiek produkcyjny kierownika#
binarny (0-1)
Wyksztacenie ogólne kierownika (co najbinarny (0-1) Dodatni
mniej rednie)#
Wyksztacenie szkolne rolnicze kierownika
Kapita
binarny (0-1) Dodatni
(posiada)#
ludzki
Praca kierownika gównie w gospodarbinarny (0-1) Dodatni
stwie#
Liczba osób zatrudnionych gównie w goliczba
Ujemny
spodarstwie
Stado podstawowe w przeliczeniu na sztuliczba
Dodatni/Ujemny
Rozmiar
ki due (SD)
i jako
Wystpuje mechanizacja#
binarny 0-1
Dodatni
czynników
Pena mechanizacja#
binarny 0-1
Dodatni
produkcji
Liczba maszyn (bez cigników)
liczba
Dodatni/Ujemny
Ilo umów kontraktacyjnych
liczba
Dodatni/Ujemny
Powizania Kontraktacja#
binarny 0-1
Dodatni
rynkowe
Stay odbiorca#
binarny 0-1
Dodatni
Giedy#
binarny 0-1
Dodatni
Warto zakupionej ziemi rolniczej
(PLN)
Ujemny
Warto inwestycji w stado podstawowe
(PLN)
Ujemny
Inwestycje
Warto inwestycji w budynki gospodarcze (PLN)
Ujemny
Warto inwestycji w maszyny
(PLN)
Ujemny
Wysoko otrzymanych kredytów inweKapita obcy
(PLN)
Dodatni/Ujemny
stycyjnych
– skonno
Wysoko otrzymanych kredytów na biedo ryzyka
(PLN)
Dodatni/Ujemny
ce cele produkcyjne
Dopaty
Dopaty bezporednie z UE – na 1 ha UR z (PLN)
Ujemny
z UE
Zakup zwierzt zarodowych
binarny 0-1
Dodatni
Postp
Stosowanie kwalifikowanego materiau
biologiczny
binarny 0-1
Dodatni
siewnego i sadzeniaków#
Posiadanie nowoczesnych, nowej generacji
binarny 0-1
Dodatni
Postp
rodków mechanizacji#
techniczny
Zamiar zakupu nowoczesnych, nowej gebinarny 0-1
Dodatni
neracji rodków mechanizacji #
# – 0-1 jako typ cechy oznacza zmienn binarn przyjmujc jedynie dwa moliwe stany
ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG 1992, 1996, 2000 i 2005.

Modelem ekonometrycznym opisujcym ksztatowanie zalenoci, jakie
zachodz pomidzy poszczególnymi nakadami i zasobami produkcyjnymi

46

a efektami ich zastosowania s rónego rodzaju funkcje produkcji, szeroko opisywane w dalszej czci pracy.
Efekt dziaalnoci rolniczej jest wypadkow nie tylko oddziaywania rónorodnych czynników makroekonomicznych, lecz jest równie uwarunkowany
szeregiem charakterystyk gospodarstwa i jego lokalnego (np. gminnego) otoczenia. Z tego wzgldu w pomiarze efektywnoci technicznej badanej grupy gospodarstw wysokotowarowych dociekanie nie ograniczono tylko do podstawowych czynników produkcji (ziemi, pracy i kapitau), ale rozszerzono o moliwie
szerokie spektrum elementów warunkujcych (w zaoeniu) poziom efektywnoci ich funkcjonowania. Czynniki warunkujce funkcjonowanie gospodarstw
rolnych podzielone zostay na dwie grupy, ze wzgldu na ich waciwoci
i moliwo ich ksztatowania przez gospodarujcego.
Do pierwszej z nich zaliczono elementy charakterystyczne dla danego gospodarstwa, tj. czynniki endogeniczne (tab. 2). W skad grupy czynników wewntrznych weszy cechy, które w pewnym zakresie odzwierciedlay jako kapitau ludzkiego gospodarstwa – tj. wiek oraz ogólne i kierunkowe wyksztacenie kierujcego gospodarstwem; profesjonalizacja zatrudnienia w rodzinnym
gospodarstwie (uytkowane gospodarstwo stanowi gówne miejsce pracy82);
wyposaenie w techniczne rodki produkcji (poziom i kompleksowo umaszynowienia procesów wytwarzania w gospodarstwie), stan i wyposaenie budynków i budowli gospodarczych etc.; skonno do ryzyka opisywan wielkoci
wydatków inwestycyjnych oraz wartoci kredytów zacignitych na dziaalno inwestycyjn i biec; charakter i si powiza rynkowych mierzonych
iloci umów kontraktacyjnych podpisanych przez producenta rolnego z podmiotami kontraktujcymi obejmujcych zobowizanie producenta do wytworzenia i dostarczenia okrelonego rodzaju produktów rolnych kontraktujcemu, za
z jego strony obowizek odebrania ich w umówionym terminie i zapacenia
ustalonej ceny (ewentualnie dodatkowych wiadcze w zakresie dostarczenia
okrelonych rodków produkcji, pomocy agronomicznej etc.), sposób zbytu
produkcji rolniczej, ukierunkowanie profilu wytwórczego gospodarstwa, postp
biologiczny mierzony faktem lub wielkoci (zakresem) nabycia zwierzt zarodowych oraz stosowania kwalifikowanego materiau siewnego, a take poziom
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W prowadzonych badaniach za zatrudnionych gównie w rodzinnym gospodarstwie rolnym
uznano osoby w okresie aktywnoci zawodowej pracujce stale w penym wymiarze czasu
przy produkcji rolniczej. Dopuszczono równie moliwo zatrudnienia w mniejszym zakresie, ale pod warunkiem, e praca bya wykonywana codziennie w wymiarze co najmniej
5 godzin dziennie. Ponadto dochody z pracy we wasnej dziaalnoci rolniczej stanowiy
gówne ródo utrzymania.
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postpu technologicznego aproksymowanego wielkoci (faktem) zakupu nowoczesnych maszyn.
Ostatni czynnik endogeniczny warunkujcy potencjalnie poziom efektywnoci technicznej gospodarstwa stanowia wielko dopat bezporednich
z UE otrzymanych przez nie w przeliczeniu na ha UR. Ponadto czynnikiem
w zaoeniu determinujcym poziom nieefektywnoci technicznej bya równie
dominujca ga produkcji (zwierzca bd rolinna) rozwijana przez dane gospodarstwo.
Tabela 3. Zmienne egzogeniczne warunkujce poziom efektywnoci technicznej
gospodarstwa
Kategoria

Nazwa zmiennej

Pooenie
Infrastruktura
techniczna
Charakterystyki
finansowe gminy

Typ
i jednostka

Oczekiwany
kierunek relacji
z efektywnoci
techniczn
Dodatni/Ujemny

Makroregion IERiG -PIB
binarny 0-1
Dugo
Sie kanalizacyjna i wodocigoDodatni
[w km]
wa na 100 km2 w gminie
Udzia wydatków na wspieranie
rolnictwa w caoci wydatków
%
Dodatni
gminy
Cechy demograWyksztacenie ludnoci gminy
%
Dodatni
ficzne gminy
(odsetek z co najmniej rednim)
ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 2005 i Banku Danych Regionalnych
GUS z 2005 r.

Drug grup czynników stanowiy wasnoci egzogeniczne, odzwierciedlajce lokalne otoczenie w jakim funkcjonuje dany podmiot (tab. 3). W tym
zbiorze uwzgldniono pooenie – w ujciu makroregionu zdefiniowanego na
potrzeby IERiG -PIB, waciwoci gminy, w której pooone byo gospodarstwo, tj. struktura spoeczno-demograficzna mieszkaców, przyrost naturalny,
skala migracji, poziom rozwoju infrastruktury technicznej oraz dziaalnoci pozarolniczej a take wielko wydatków na rolnictwo gminy, w której zlokalizowane byo gospodarstwo.
Jak wspomniano powyej, metody analizy efektywnoci technicznej
podmiotów mog mie charakter parametryczny bd nieparametryczny. W badaniu skoncentrowano si na aplikacji stochastycznej analizy granicznej przy
wykorzystaniu rónych postaci funkcji produkcji. Szczegóowy cel analizy
obejmowa dwa zagadnienia: estymacj wspóczynników efektywnoci technicznej badanej populacji gospodarstw, ocen zmian wielkoci efektywnoci na
przestrzeni lat analizy oraz ustalenie wpywu czynników – zarówno endogenicznych jak i egzogenicznych na poziom efektywnoci technicznej.
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1.5. Rezultaty badania efektywnoci technicznej gospodarstw
wysokotowarowych
W badaniu rozwaono posta funkcji regresji typu Cobb-Douglasa oraz
translogarytmicznej, za zastosowany model Battese-Coelli (1995) pozwoli na
uwzgldnienie obok zmiennych reprezentujcych efekt i nakady równie
zmiennych, majcych wpyw na efektywno poszczególnych jednostek. Jako
metod porównawcz wykorzystano podejcie nieparametryczne DEA w wersji
CRS i VRS.
Parametryczna analiza efektywnoci technicznej w grupie gospodarstw
wysokotowarowych przeprowadzona zostaa w kilku etapach. W ramach walidacji charakterystyk ekonometrycznych modeli, w pierwszej kolejnoci przetestowane zostay hipotezy dotyczce zaoenia, e prosta regresja najmniejszych
kwadratów bdzie stanowia wystarczajc form funkcjonaln do oceny. Hipoteza ta odrzucona zostaa dla wszystkich czterech lat analizy. Przeanalizowano
równie dwie alternatywne formy funkcjonalne modelu granicy stochastycznej,
tj. Cobb-Douglasa, i translogarytmiczn. Wartoci statystyki testu ilorazu wiarygodnoci LR (Likelihood ratio), weryfikujcego hipotez zerow o wpywie
narzuconej postaci funkcyjnej i zwizan z ni liczb wspóczynników regresji
na logarytm wiarygodnoci w kadym przypadku wskazyway na model translogarytmiczny, jako na alternatyw o lepszym dopasowaniu do danych empirycznych. Zarówno w przypadku modelu Cobb-Douglasa, jak i translogarytmicznego stwierdzono, e udzia zmiennoci skadnika reprezentujcego nieefektywno () w zmiennoci zoonego skadnika losowego by niski i wynosi
rednio 0,474 dla funkcji Cobb-Douglasa i 0,546 dla modelu translogarytmicznego. Oznacza to, e przecitnie ok. 50% zrónicowania skadnika losowego
wynikao z szumu informacyjnego.
Przed przystpieniem do badania parametrów oszacowania granicy produkcji i czynników, które wpywaj na wydajno produkcji rolnej gospodarstw
wysokotowarowych, zbadana zostaa zasadno i przydatno ekonometryczna
modelu stosowanego do analizy. Rónorodne testy hipotez zerowych parametrów granicy funkcji produkcji i modeli nieefektywnoci bazuj na ogólnej statystyce generalizowanego testu wspóczynnika funkcji wiarygodnoci (likelihood ratio – LR) okrelonej przez tosamo:
LR = -2 (Log [L (H0)] - log [L (H1)]),
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gdzie: L(H0) i L(H1) oznacza warto funkcji wiarygodnoci dla hipotezy zerowej (H0) i alternatywnej (H1). Jeeli hipoteza zerowa jest prawdziwa, statystyka
badania LR ma cechy rozkadu chi-kwadrat lub mieszanego chi-kwadrat z liczb
stopni swobody równ rónicy midzy liczb parametrów w modelach nieograniczonym (unrestricted) i ograniczonym (restricted).
Tabela 4. Wyniki testów hipotez dotyczcych zaoe postaci funkcji produkcji
Hipoteza
zerowa
1. SFA niepoprawna
2. Brak nieefektywnoci
3. Funkcja CobbDouglas
4. Brak staej
efektywnoci
5. Brak heteroskedastycznoci

Statystyka testu

Warto
krytyczna
5%

Konkluzja

1992

1996

2000

2005

887

912

1004

856

Chi2 = 43,1

Odrzucenie H0

824

815

875

832

Chi2 = 9,04

Odrzucenie H0

824

385,2

378

417

Chi2 = 24,99

Odrzucenie H0

0,56

0,75

0,45

0,53

Chi2 = 3,84

Odrzucenie H0

92,3

94,5

86,7

82,7

Chi2 = 5,99

Odrzucenie H0

ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

W obliczonych modelach dokonano równie sprawdzenia innych hipotez
statystycznych. Naleay do nich m.in.: hipoteza zerowa H0, która zakada brak
w równaniu efektów nieefektywnoci technicznej oznaczajcy, i produkcja rolna w gospodarstwach wysokotowarowych jest efektywna i nie pozostawia marginesu swobody do dalszego wzrostu. Hipoteza ta w kadym przypadku zostaa
odrzucona na podstawie wartoci parametru gamma istotnego statystycznie na
poziomie 5%. Tak wic wczenie elementu nieefektywnoci technicznej byo
istotnym dodatkiem do modelu. W przypadku przyjcia hipotezy zerowej waciw form funkcjonaln dla estymacji nieefektywnoci byaby prosta regresja
najmniejszych kwadratów (OLS). W ramach estymacji nieefektywnoci technicznej gospodarstw obliczone zostay dwie alternatywne formy funkcjonalne
funkcji produkcji – posta Cobb-Douglasa oraz translogarytmiczna. Badania
preferencji wybranej formy funkcjonalnej podejmowane byy na podstawie analizy istotnoci statystycznej elementów wyszego rzdu w funkcji translogarytmicznej. Szacunki translogarytmicznej granicy produkcji wskazuj na istotny
statystycznie wpyw mnonikowych parametrów modelu na nieefektywno.
Wikszo regresorów kwadratowych przyjmowaa wartoci wiksze od jednoci, co sugeruje niewystpowanie interakcji midzy zmiennymi. Jako oszacowania modelu moe by równie wskazana przez warto logarytmu funkcji
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wiarygodnoci. Model, który najlepiej pasuje do danych, wykazuje wysz warto funkcji logarytmu wiarygodnoci. Biorc pod uwag fakt, e w opisywanej
analizie model granicy produkcji w postaci translogarytmicznej najlepiej pasuje
do danych mona wywnioskowa, e jest on bardziej odpowiedni specyfikacj
równania ni posta Cobb-Douglasa (por. tabela 4).
Kolejna hipoteza zerowa, testowana w modelu sprawdza, czy nieefektywno techniczna na poziomie pojedynczego gospodarstwa rolnego jest warunkowana jej cechami endo- i egzogenicznymi – charakterystykami spoeczno-ekonomicznymi, politycznymi oraz cechami osobowociowymi kierownika gospodarstwa. Hipoteza zerowa o braku wpywu cech gospodarstwa, kierownictwa
i otoczenia na poziom jego nieefektywnoci technicznej zostaa odrzucona, co
oznacza, i zmienne wystpujce w modelu nieefektywnoci maj czny znaczcy wkad w wyjanienie poziomu nieefektywnoci technicznej gospodarstw
wysokotowarowych. Warto wspóczynnika wiarygodnoci potwierdza, e niska i zmienna efektywno gospodarstw przede wszystkim odnosi si do odchylenia w zakresie zarzdzania gospodarstwem (efektywne wykorzystanie dostpnych zasobów). Wyniki testów podstawowych hipotez dotyczcych postaci
funkcji produkcji zaprezentowano w tabeli 4.

1.6. Wyniki oszacowania modeli funkcji produkcji
W przypadku oszacowa modeli dla poszczególnych lat obie postacie
funkcji okazay si by zadowalajce, o czym wiadczy m.in. istotno zmiennych objaniajcych. Ze wzgldu na lepsze dopasowanie do danych empirycznych w toku dalszej analizy skupiono si na rezultatach translogarytmicznych
modelu. Wspóczynniki regresji dla tych modeli granicznych, dla rodzinnych
gospodarstw wysokotowarowych, w kolejnych latach (tj. 1992, 1996, 2000
i 2005 roku) zaprezentowane zostay w tabeli 5.
Jak podkrelono w poprzednim podrozdziale empiryczna aplikacja stochastycznej funkcji produkcji wymaga wyboru waciwej formy funkcjonalnej
dla tej funkcji. Literatura przedmiotu podaje szereg podanych cech, które powinna spenia funkcja: elastyczno, atwo obliczenia i umoliwienie wprowadzenia stanu jednorodnoci. Translogarytmiczna forma funkcjonalna (dalej
funkcja translog) spenia te warunki i jest to powodem, dla którego w chwili
obecnej, wikszo autorów zaleca uywanie jej we wszystkich dziedzinach bada. Jej elementem skadowym jest elastyczna forma funkcjonalna, która zapewnia lokalne przyblienia drugiego rzdu nieznanej rzeczywistej postaci
funkcji. Innymi sowy, brak jest ogranicze z góry o zaoonej technologii produkcji, zatem przezwycione zostaj niedogodnoci zwizane z niektórymi re51

strykcyjnymi waciwociami funkcji produkcji typu Cobb-Douglas. Z tych
wszystkich powodów w prezentowanej analizie, szacowana jest funkcja translogarytmiczna, któr mona wyrazi w nastpujcy sposób:
ln D0

M

M M

D 0  ¦ D m ln ymit  1 / 2 ¦ ¦ D mn ln ymit ln ynit 
m 1
m 1n 1

K
K K
K M
¦ E k ln xkit  1 / 2 ¦ ¦ E kl ln xkit ln xlit  ¦ ¦ G km ln xkit ln ymit 
k 1
k 1l 1
k 1m 1
K
M
H
2
¦ \ h d h  \ 0t  1 / 2\ 0t  ¦ [ kt t ln xkit  ¦ W jt t ln ymit  H it
h 1
k 1
m 1

gdzie y jest wektorem M efektów podukcji, x jest wektorem K czynników
produkcji, i odnosi si do i-tej firmy, h odnosi si do zmiennych
rodowiskowych, t jest wspóczynnikiem zmiennych rodowiskowych d, za
Hit to okrelenie bdu równania. Zmienne s wyraone w odniesieniu do ich
odchylenia od redniej geometrycznej, dlatego szacowane wspóczynniki mog
by interpretowane jako elastycznoci w stosunku do redniej z próby83.
W celu okrelenia wartoci granicy, D0 musi by równe jednoci,
w konsekwencji za konieczne jest spenienie przez czynniki produkcji warunku
homogenicznoci stopnia 1 tak, aby spenione byy nastepuj ce ograniczenia:
M

¦D m

m 1

1;

M

¦ D mn

0;

m 1

K

¦ G km

0

k 1

Warunek symetrycznoci wymaga spenienia nastpujcej zalenoci:

Dmn = Dnm, Ekl = Elk y Gkl = Glk
Zgodnie z opini przedstawion przez Kumbhakara i Lovella (2000)84 warunek
ten moe zosta speniony poprzez normalizacj granicy funkcji D0 przy pomocy odpowiednich czynników produkcji. Wymaga to w pierwszym etapie przyjcia zaoenia, i homogeniczno funkcji wymusza nastpujcy warunek:
D0 x , wy

wD0 x, y

83

S.C. Kumbhakar, Modelling technical and allocative inefficiency in a translog production
function, Economics Letters Volume 31, Issue 2, December 1989, s. 119-123.
84
Kumbhakar, Lovell (2000)… op cit. s 195.
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dla kadego w > 0. Wybór konkretnego czynnika produkcji nie ma wpywu na
rezultaty kocowe. W przypadku funkcji translogarytmicznej (z K czynnikami
produkcji) wybór czynnika produkcji yM, implikuje w = 1/yM, a tym samym nastpujcy wynik wyraenia:
M 1
M 1M 1
ln D0 y M D 0  ¦ D m ln y*mit  1 / 2 ¦ ¦ D mn ln y*mit ln y*nit 
m 1
m 1n 1
K
K K
K M 1
*
¦ E k ln xkit  1 / 2 ¦ ¦ E kl ln xkit ln xlit  ¦ ¦ G km ln xkit ln y mit
k 1
k 1l 1
k 1m 1

gdzie: y*mit = ymit/yMit.
W przypadku gdy ymi = yMi, iloraz y*mi jest równy 1, tak wic jego logarytm jest równy zero. Po przeksztaceniu otrzymujemy nastpujc posta równania:
ln D0 yM

TL xit , yit yMit , D , E , G

która prowadzi do ostatecznej postaci wyraenia:
 ln yMit

TL xit , yit yMit , D , E , G  ln D0

Element –ln(D0) moe by interpretowany jako reszta równania, obejmujca
nieefektywno techniczn obiektu. Ma on nastpujc posta:
vit  uit

gdzie, vit przedstawia symetryczn reszt równania, posiadajc cechy niezalenoci I identycznego rozkadu ze redni równ 0 reprezentujc element
zmiennej losowej pozostajcy poza kontrol zarzdzajcego gospodarstwem;
ui oznacza jednostronn reszt równania o znaku ujemnym mierzc nieefektywno poszczególnych gospodarstw rolnych, która ma rozkad niezaleny
od vit. Element nieefektywnoci jest aproksymowany funkcj wykadnicz:
uit

^exp> K t  T @`ui

Po zastosowaniu do funkcji produkcji daje to nastpujc zaleno:
 ln y Mit

TL xit , yit y Mit , D , E , G  vit  uit
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Prezentowane równanie moe by rozwizane przy pomocy estymacji funkcji
najwikszej wiarygodnoci, co wymaga przyjcia pewnych zaoe dotyczcych
rozkadu elementu reszty równania oraz elementu nieefektywnoci. Oznacza to,
i vit przyjmuje rozkad N(0, v2) za uit przyjmuje posta rozkadu N(0, u2).
Tabela 5. Wyniki oszacowania funkcji produkcji typu translog
dla gospodarstw wysokotowarowych
Czynnik produkcji

Warto wspóczynnika regresji w roku:
1992

1996

2000

Ziemia (ha UR)
0,11*
0,19*
0,22*
Praca (AWU)
-0,18*
-0,22*
-0,03*
Aktywa trwae (tys. z)
0,35
0,37
0,45*
Koszty bezporednie
0,23
0,22
-0,34*
(tys. z)
* istotne na poziomie 1%
ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

2005
0,34*
-0,11*
0,48*
-0,23*

W tabeli 5 przedstawione zostay wyniki oszacowania funkcji produkcji
typu translog dla gospodarstw wysokotowarowych. Zwraca uwag fakt istotnoci statystycznej wszystkich czynników produkcji na poziomie 1%. Jedyny wyjtek stanowi zmienne kapitaowe – aktywów trwaych i kosztów bezporednich w roku 1992 i 1996, co moe wiadczy o niskim wykorzystaniu czynnika
kapitau w produkcji rolniczej, bdcego rezultatem ówczesnej saboci kapitaowej polskich gospodarstw. Wynik ten mona jednak zoy równie czciowo na karb odmiennej metodologii liczenia tych wielkoci w stosunku do lat
kolejnych. Dopiero w latach 2000 i 2005 czynnik kosztów bezporednich staje
si istotnym statystycznie elementem równania z waciwym z intuicyjnego
punktu widzenia znakiem ujemnym. Równie aktywa trwae w dwóch ostatnich
latach analizy uzyskay istotno statystyczn na poziomie 1%. Przy interpretacji uzyskanych rezultatów naley uwzgldni fakt, i rodzinne gospodarstwo
rolne jest specyficznym podmiotem gospodarczym, cechujcym si midzy innymi wysokim poziomem nieufnoci i niechci do zmian, które hamuj transfer
postpu technologicznego. Brak alternatywnych róde dochodów oraz niskie
kwalifikacje znacznej czci pracujcych w rolnictwie wpywaj równie na
wysok pracochonno produkcji i niskie dochody ludnoci rolniczej. W przeoeniu na wyniki estymacji modeli regresji ujemny znak przed wspóczynnikiem równania opisujcym wielko nakadów pracy wiadczy o tym, i zwikszona pracochonno produkcji nie prowadzi automatycznie do wikszego
efektu produkcji. W latach 2000 i 2005 istotny statystycznie wkad w generowanie produkcji towarowej uzyskuj czynniki kapitaowe – wyposaenie w aktywa
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trwae oraz wydatki na produkcj biec. Wynik ten wiadczy o postpujcych
w okresie analizy przemianach strukturalnych w grupie gospodarstw wysokotowarowych, tzn. podniesienie wydajnoci pracy przy jednoczesnym zwikszeniu
nacisku na czynnik kapitau, jako istotnego elementu przyczyniajcego si do
podniesienia poziomu produkcji. Na podstawie bada przeprowadzonych m.in.
w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej – PIB mona
stwierdzi wzrost kapitalizacji polskiego sektora rolnego ze szczególnym
uwzgldnieniem gospodarstw zorientowanych rynkowo, do których zaliczane s
gospodarstwa wysokotowarowe85. Na przestrzeni caego niemal pitnastoletniego okresu analizy najwaniejszym czynnikiem produkcji w polskim sektorze
rolnym pozostaj grunty rolne – znak dodatni przed wspóczynnikiem regresji
oznacza, i zwikszenie ich areau stymuluje podwyszanie si poziomu produkcji towarowej. Przykadowo obliczona dla roku 2005 elastyczno czynnika
ziemi na poziomie 0,34 oznacza, i zwikszenie areau gruntów ornych o 1%
przyczynia si (ceteris paribus) do 0,34% wzrostu produkcji towarowej.
Na przestrzeni lat 1996-2005 redni poziom efektywnoci technicznej gospodarstw wysokotowarowych wzrós. W roku 1996 w badanej próbie wyniós
on 0,455, w 2000 roku – 0,654 za w 2005 roku – 0,772. Rezultaty te mog
wiadczy o poprawie ogólnej efektywnoci wykorzystania rodków produkcji
w gospodarstwach wysokotowarowych w Polsce (tab. 6).
Tabela 6. Charakterystyki opisowe wspóczynników efektywnoci SFA
(translog) gospodarstw wysokotowarowych
Odchylenie std. efektywnoci
Warto efektywnoci technicznej
technicznej
minimalna maksymalna
rednia
1992
0,111
0,694
0,542
0,089
1996
0,225
0,765
0,455
0,066
2000
0,088
0,932
0,654
0,110
2005
0,123
0,990
0,772
0,172
ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.
Rok

Zaprezentowane powyej wspóczynniki efektywnoci technicznej s
przecitnymi wartociami wielkoci oszacowanych dla poszczególnych gospodarstw wysokotowarowych. Jednostkowe wspóczynniki efektywnoci s adekwatne dla analizowanych grup podmiotów, wiadcz o wzgldnej efektywnoci
danego gospodarstwa na tle pozostaych, zatem nie mona porównywa bezporednio wyników analizy efektywnoci technicznej w poszczególnych latach.

85

por. B. Karwat-Wo niak, (2007), op. cit.
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Moliwe jest natomiast porównywanie tendencji, które objawiy si w analizowanym okresie czasu. Zrónicowanie efektywnoci technicznej gospodarstw
wysokotowarowych roso w kolejnych latach analizy. Wskazuj na to dane zawarte
w tabeli 6, informujce o zakresie (od minimalnej do maksymalnej) wartoci
wspóczynników technicznej efektywnoci oraz odchylenie standardowe wspóczynnika efektywnoci technicznej. Istotn obserwacj wydaje si by stwierdzony
wzrost zmiennoci wspóczynnika efektywnoci technicznej w latach 1992-2005,
mierzony poziomem odchylenia standardowego. Moe to wiadczy o pogbiajcej si polaryzacji sektora gospodarstw wysokotowarowych pod wzgldem efektywnoci wykorzystania czynników produkcji oraz pojawieniu si grupy gospodarstw o wysokiej efektywnoci w relacji do badanej zbiorowoci. W danych z roku 2005 pojawia si do dua liczba gospodarstw posiadajcych wska niki efektywnoci technicznej bliskie 1, co nie zdarzao si we wczeniejszych latach analizy. Chodzi w tym przypadku o jednostki due, charakteryzujce si poka n zasobnoci w aktywa trwae, wysokim poziomem mechanizacji oraz pozytywnymi
waciwociami spoeczno-demograficznymi rolników.

1.7. Nieparametryczna analiza efektywnoci technicznej gospodarstw
wysokotowarowych
Jak wspomniano powyej, ustalenie efektywnoci technicznej analizowanej grupy gospodarstw wysokotowarowych dokonane zostao przy pomocy
dwóch alternatywnych technik obliczeniowych: metody parametrycznej – funkcji produkcji (SFA) oraz nieparametrycznej (DEA – w wersji VRS – zmiennych
efektów skali i CRS – staych efektów skali). Przeprowadzono równie analiz
wspózalenoci otrzymanych miar efektywnoci – przy pomocy obliczenia miar
korelacji rangowej (rho-Spearmana).
Tabela 7. Miary efektywnoci DEA-VRS gospodarstw wysokotowarowych
Odchylenie std. efektywnoci
Warto efektywnoci technicznej
technicznej
minimalna maksymalna
rednia
1992
0,017
1,000
0,420
0,276
1996
0,047
1,000
0,683
0,283
2000
0,050
1,000
0,655
0,309
2005
0,369
1,000
0,645
0,190
ródo: Opracowano na podstawie bada ankietowych IERiG-PIB 1992, 1996, 2000, 2005.
Rok

W obu podejciach do ustalania efektywnoci zastosowano identyczny zestaw zmiennych odnoszcych si do uzyskanych efektów i nakadów – przyjto
modele o czterech nakadach i jednym efekcie produkcji. W celu porównania wy56

ników analizy efektywnoci technicznej obliczonej rónymi metodami ilociowymi posuono si redni arytmetyczn. T miar pozycyjn, jak równie odchylenie standardowe oraz inne statystyki opisowe charakteryzujce wymienione
miary efektywnoci zamieszczono w tabelach 7 i 8.
Tabela 8. Miary efektywnoci DEA-CRS gospodarstw wysokotowarowych
Odchylenie std. efektywnoci
Warto efektywnoci technicznej
technicznej
minimalna maksymalna
rednia
1992
0,015
1,000
0,387
0,262
1996
0,040
1,000
0,618
0,283
2000
0,043
1,000
0,596
0,306
2005
0,300
1,000
0,602
0,196
ródo: Opracowano na podstawie bada ankietowych IERiG-PIB 1992, 1996, 2000, 2005.
Rok

Miary efektywnoci obliczone metod DEA s przecitnie o okoo 20%
nisze ni miary efektywnoci technicznej SFA. Z uwagi na metodyk budowy
granicy efektywnoci maksymaln warto w obu wersjach modelu DEA stanowi 1. Mona równie zauway podobny jak w przypadku podejcia parametrycznego trend wzrostowy miar efektywnoci gospodarstw, wraz ze zwikszaniem si rozstpu pomidzy skrajnymi obserwacjami w grupie – stanowi to dodatkowy argument wiadczcy o rosncej polaryzacji wród gospodarstw wysokotowarowych.
Tabela 9. Wartoci wspóczynników korelacji (Spearmana) dla miar
efektywnoci technicznej gospodarstw wysokotowarowych w latach 1992-2005
Warto wspóczynnika korelacji
SFA Æ DEA-CRS
SFA Æ DEA-VRS
DEA-CRS Æ DEA-VRS
1992
0,93205
0,94299
0,99503
1996
0,66172
0,70786
0,98724
2000
0,66803
0,71294
0,98943
2005
0,90835
0,83920
0,94925
ródo: Opracowano na podstawie bada ankietowych IERiG-PIB 1992, 1996, 2000, 2005.
Rok

Wartoci wspóczynników korelacji (Spearmana) dla miar efektywnoci
technicznej gospodarstw wysokotowarowych w latach 1992-2005 wskazuj na
wysoki poziom zbienoci wyników uzyskanych trzema alternatywnymi metodami. W szczególnoci w przypadku obu wersji modelu DEA wielkoci te zblione s do 1 wskazujcej na liniow wspózaleno obserwacji (por. tab. 9).

57

1.8. Uwarunkowania poziomu efektywnoci technicznej gospodarstw
wysokotowarowych
Potencja produkcyjny i moliwoci rozwojowe gospodarstwa rolnego
warunkowane s szeregiem czynników obejmujcych nie tylko materialne elementy zasobów produkcyjnych czy te usytuowanie wobec rynków zbytu
i zaopatrzenia, lecz take trudne do kwantyfikacji czynniki obejmujce np. jako kapitau ludzkiego zaangaowanego w prowadzenie przedsibiorstwa rolnego zwaszcza osób sprawujcych funkcje kierownicze i decyzyjne, poziom
innowacyjnoci produkcji, jako i unikalne cechy czynników produkcji, itp86.
Biorc pod uwag powysze twierdzenia, zestaw cech objaniajcych poziom efektywnoci technicznej gospodarstw poszerzony zosta o charakterystyki
kierowników oraz zmienne opisujce stopie wpywu postpu rolniczego na poziom efektywnoci wykorzystania rodków produkcji w gospodarstwach wysokotowarowych. Jako kapitau ludzkiego wyraana poziomem wyksztacenia
kierownika ma bardzo istotne znaczenie w ocenie perspektyw rozwojowych gospodarstwa. Najbardziej optymistycznie do przyszych zmian w rolnictwie nastawieni s najlepiej wyksztaceni rolnicy. Posiadaj oni najwiksz wiedz na
temat korzyci wynikajcych z nowoczesnych metod gospodarowania i s najlepiej zorientowani w procedurach zwizanych z pomoc UE dla rolnictwa, co
umoliwia im pozyskanie dodatkowych rodków finansowych, które mog
przeznaczy na rozwój swojego gospodarstwa.
Czynnik postpu rolniczego wybrany zosta ze wzgldu na rol, jak zajmuje w odniesieniu do celów polskiej polityki rolnej. Jednym z priorytetowych
celów tej polityki, zgodnie ze „ redniookresow Strategi Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich” jest unowoczenienie produkcji rolniczej w wyniku
upowszechnienia postpu biologicznego i technologicznego. Postp biologiczny,
stanowicy cz skadow cakowitego postpu rolniczego, jest jedn z najistotniejszych si napdowych rozwoju rolnictwa. W odrónieniu od innych sposobów intensyfikacji rolniczej ma on charakter ekologiczny. Wie si z doskonaleniem cech genetycznych organizmów ywych, w kierunku podniesienia
wydajnoci i jakoci produkcji rolniczej. W odniesieniu do produkcji rolinnej
efektem postpu biologicznego s zarówno nowe metody prac hodowlanych (np.
krzyowania i selekcji), nowe sposoby zmian genotypu rolin i uzyskiwania
nowych odmian, jak równie – nowe odmiany i gatunki. Zawone w ten sposób
86

por. B. Karwat-Wo niak: Spoeczno-ekonomiczne cechy rodzinnych gospodarstw
wysokotowarowych (zmiany w latach 2000-2005), raport nr 83, IERiG -PIB, Warszawa
2007, s. 7.
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pojcie postpu biologicznego w rolnictwie pokrywa si z pojciem postpu hodowlanego w hodowli rolin, czyli sumy rónych elementów wartoci gospodarczej i uytkowej wnoszonej przez nowe odmiany do zarejestrowanych zestawów
odmianowych poszczególnych rolin uprawnych.
Tabela 10. Efektywno techniczna gospodarstw wysokotowarowych w ujciu
kwartyli produkcji towarowej
Kwartyl
SFA
DEA-CRS
DEA-VRS
wartoci
produkcji 1992 1996 2000 2005 1992 1996 2000 2005 1992 1996 2000 2005
towarowej
1

0,522 0,397 0,611 0,676 0,371 0,525 0,486 0,612 0,403 0,592 0,557 0,518

2

0,511 0,474 0,671 0,751 0,329 0,651 0,562 0,641 0,361 0,477 0,634 0,597

3

0,531 0,451 0,662 0,793 0,386 0,610 0,638 0,640 0,417 0,505 0,693 0,621

4

0,611 0,501 0,679 0,871 0,462 0,689 0,696 0,686 0,496 0,479 0,735 0,672

ródo: Opracowano na podstawie bada ankietowych IERiG-PIB 1992, 1996, 2000, 2005

Zestaw cech opisujcych gospodarstwa uzupeniony zosta równie, jak
wspomniano, o charakterystyki otoczenia zewntrznego – wspóczynniki opisujce poziom rozwoju gminy, w której pooone jest gospodarstwo.
Analiz porównawcz wska ników efektywnoci technicznej w ujciu
metody parametrycznej SFA oraz dwóch rodzajów metody nieparametrycznej
DEA (CRS i VRS) otwiera zestawienie wartoci wspóczynników efektywnoci
z poziomem produkcji towarowej w kadym roku analizy. Z zaprezentowanych
danych wynika, i istnieje dodatnia zaleno pomidzy wielkoci produkcji
towarowej gospodarstwa a jego efektywnoci techniczn. Warto produkcji
towarowej badanych rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych podzielona
zostaa na kwartyle produkcji (por. tab. 10).
Graniczne (maksymalne) poziomy przynalenoci gospodarstwa do danego kwartylu zmieniay si w kolejnych latach analizy ze wzgldu na ogólny
wzrost skali produkcji towarowej w badanej próbie i wynosiy odpowiednio: dla
pierwszego kwartyla w roku 1992 – 14,5 tys. z, w roku 1996 – 50,2 tys. z,
w roku 2000 – 62 tys. z, a w roku 2005 – 85,7 tys. z; dla drugiego kwartyla:
17,1 tys. z w roku 1992, 60 tys. z w roku 1996, 75,3 tys. z w roku 2000 oraz
115 tys. z w roku 2005; dla trzeciego kwartyna: 21 tys. z w roku 1992, 78 tys.
z w roku 1996, 108 tys. z w roku 2000 oraz 167,4 tys. z w roku 2005; za dla
czwartego kwartyna: 450 tys. z w roku 1992, 800 tys. z w roku 1996, 1,2 mln
z w roku 2000 oraz 2,5 mln z w roku 2005.
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Przecitne wartoci efektywnoci technicznej w latach 1992-2005 wyniosy w pierwszym kwartylu dla metody SFA – 0,551, dla metody DEA-CRS –
0,499, za dla metody DEA-VRS – 0,517. Na zasadzie analogii rednie wartoci
wspóczynników efektywnoci technicznej dla trzech metod ilociowych wyniosy w drugim kwartylu produkcji towarowej odpowiednio: 0,601 (SFA), 0,546
(DEA-CRS), 0,517 (DEA-VRS). Trzeci kwartyl produkcji towarowej gospodarstw wysokotowarowych charakteryzowa si nastpujcym poziomem
wska ników efektwynoci technicznej: 0,609 (SFA), 0,568 (DEA-CRS) oraz
0,559 (DEA-VRS), za w ramach czwartego kwartyla produkcji towarowej zanotowano w gospodarstwach rednie wska niki efektywnoci technicznej na poziomie 0,665 (SFA), 0,633 (DEA-CRS), 0,595 (DEA-VRS). Jako konkluzj zaprezentowanych wyników mona zanotowa wystpowanie dodatniej zalenoci
pomidzy wielkoci produkcji towarowej a efektywnoci techniczn – oznacza to, i gospodarstwa o najwyszym poziomie produkcji towarowej charakteryzuj si równie najwysz efektywnoci. W odniesieniu do dynamiki wzrostu miar efektywnoci technicznej w poszczególnych kwartylach produkcji towarowej zauway mona fenomen unifikacji wzrostu wspóczynników. Dynamika
wzrostu wspóczynników efektywnoci technicznej SFA w latach 1992-2005
ksztatowaa si na poziomie okoo 42% dla wszystkich kwartyli produkcji towarowej i bya o okoo 20 p.p. nisza ni w przypadku wska nika DEA-VRS (68%
wzrostu), a jednoczenie równa stopie wzrostu DEA-VRS (44%). Sytuacj obnienia redniej efektywnoci technicznej zanotowano tylko w okresie 1996-2000
dla pierwszych trzech kwartyli produkcji towarowej w przypadku miar efektywnoci SFA i DEA-CRS. Konkludujc, z zaprezentowanych danych wynika, i istnieje dodatnia zaleno pomidzy skal produkcji towarowej a efektywnoci
techniczn – tj. gospodarstwa o najwikszych rozmiarach produkcji towarowej
charakteryzuj si równie najwysz efektywnoci.
W tabeli 11 zaprezentowane zostay wartoci wspóczynnika regresji danej
cechy obliczone na podstawie modelu Battese-Coelliego (1995), wraz
z istotnoci statystyczn danej cechy. W grupie endogenicznych czynników odnoszcych si do indywidualnych charakterystyk gospodarstwa istotn rol odgryway czynniki demograficzne – w szczególnoci fakt kierowania gospodarstwem przez osob w produkcyjnej grupie wiekowej. Stymulowa on dodatnio
efektywno techniczn gospodarstwa w kadym z czterech okresów analizy. Poziom mechanizacji mierzony iloci maszyn rolniczych znajdujcych si na wyposaeniu gospodarstwa wywar istotny statystycznie wpyw na efektywno
techniczn jedynie w latach 2000-2005 i szczególnie intensywnie w 2005 roku, co
wskazuje na coraz wikszy wpyw technicznego uzbrojenie gospodarstw na ogóln efektywno wykorzystania posiadanych zasobów produkcyjnych.
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Tabela 11. Charakterystyki gospodarstwa wpywajce na efektywno
techniczn (model Battese-Coelliego, posta translogarytmiczna)
Typ
zmiennej

Kapita
ludzki

Czynniki
produkcji
Powizania
rynkowe
Inwestycje

Lata
Zmienna objaniajca
1992

1996

2000

2005

0,141*

0,580*

0,966*

0,992*

0,819

0,469

0,319

0,380

0,368

0,001

0,511

0,793

0,355

0,638

0,598

0,325

0,930

0,206

0,331

0,418

0,966
0,091

0,232
0,688

0,944*
0,192

0,536*
0,604

0,895

0,085

-0,294*

0,408*

Warto zakupów ziemi (w tys. z)

b.d

b.d

-0,312

-0,256*

Warto zakupów maszyn (w tys. z)

b.d

b.d

-0,05

-0,022

Wiek produkcyjny kierownika (0-1)#
Wyksztacenie ogólne kierownika co
najmniej rednie (0-1)#
Wyksztacenie kierunkowe rolnicze
kierownika (0-1)#
Praca kierownika gównie w gospodarstwie (0-1)#
Liczba osób zatrudnionych gównie
w gospodarstwie
Wystpuje mechanizacja (0-1)#
Pena mechanizacja (0-1)#
Ilo umów kontraktacyjnych

Kapita
obcy

Wysoko otrzymanych kredytów na
0,192
0,692
0,117*
0,382*
inwestycje rolnicze (tys. z)
Wysoko otrzymanych kredytów na
0,634
0,366
0,197
0,799
biece cele produkcyjne (tys z)
Dopaty
Dopaty bezporednie (w z na 1 ha
b.d
b.d
b.d
-0,537*
z UE
UR)
Postp
Stosowanie kwalifikowanego mate0,02
0,01
0,012
0,03*
biologiczny ria siewnego i sadzeniaków oraz
zakup zwierzt zarodowych #
Postp
Nowej generacji, kompleksowe rodb.d
b.d
0,02
0,01
techniczny ki mechanizacji (0-1)#
# – 0-1 jako typ cechy oznacza zmienn binarn przyjmujc jedynie dwa moliwe stany
* istotno statystyczna na poziomie 1%
ródo: Opracowano na podstawie bada ankietowych IERiG-PIB 1992, 1996, 2000, 2005.

W kadym analizowanym okresie wicej inwestoway gospodarstwa najmniej efektywne (ujemy znak przed wspóczynnikiem regresji powizanym
z poziomem wydatków inwestycyjnych). Oznacza to, e gospodarstwa najbardziej efektywne niezbdnych inwestycji dokonay ju prawdopodobnie wczeniej, co pozwolio im na osignicie wyszego wska nika efektywnoci technicznej. Dodatni wpyw na efektywno techniczn gospodarstw wywiera natomiast sposób finansowania wzrostu kapitaem obcym, tj. poprzez zaciganie
zobowiza. rednia efektywno techniczna rosa wraz ze wzrostem tak wyraonej skonnoci gospodarujcego do ryzyka.
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Tabela 12. Egzogeniczne cechy gospodarstwa wpywajce na poziom
jego efektywnoci technicznej
Zmienna objaniajca

Rok
1992

1996

2000
2005
Wyksztacenie ludnoci gminy (odseb.d
b.d
0,346
0,236
tek z co najmniej rednim)
Udzia wydatków na wspieranie rol0,01
0,12
0,005*
0,04*
nictwa w caoci budetu gminy
Infrastruktura techniczna – sie kanab.d
b.d
0,09
0,01
lizacyjna na 100 km2 w gminie
* istotno statystyczna na poziomie 1%
ródo: Opracowano na podstawie bada ankietowych IERiG-PIB 1992, 1996, 2000, 2005.

Interesujce jest take obserwowane w roku 2005 zjawisko spadku efektywnoci technicznej wraz ze wzrostem wartoci dopat bezporednich z UE
otrzymywanych przez gospodarstwo. Wskazuje na to istotna statystycznie, skierowana ujemnie wielko wspóczynnika regresji przed zmienn „dopaty z Unii
Europejskiej”. Relacje gospodarstwa z rynkiem wyraone iloci podpisanych
umów kontraktacyjnych pozytywnie wpyway na redni poziom efektywnoci
technicznej w roku 2005.
W odniesieniu do zmiennych egzogenicznych, tj. charakterystyk spoeczno-ekonomicznych gmin, w których pooone byy gospodarstwa, jedynie cechy
demograficzne (wiek i wyksztacenie mieszkaców) oraz wsparcie gmin dla rolnictwa (wyraone poziomem wydatków na rolnictwo w ogólnym poziomie wydatków gminy) wpyway stymulujco na poziom efektywnoci technicznej
w roku 2005 (patrz tab. 12).
W celach porównawczych charakterystyki gospodarstw zbadane zostay
przy pomocy modelu próby ucitej (tobitowego). Model tego typu powstaje
w efekcie obcicia rozkadu, z którego próba jest losowana lub ocenzurowania
wartoci zmiennej zalenej. W przypadku ucicia niedostpne s informacje dotyczce zarówno zmiennej zalenej, jak równie zmiennych objaniajcych.
Ocenzurowanie jest innym, czsto spotykanym w praktyce badawczej mechanizmem. Ogranicza on zakres zmiennoci zmiennej zalenej. Ocenzurowanie wystpuje wówczas, gdy zmiennej zalenej jest arbitralnie przypisywana pewna
warto, w momencie gdy prawdziwa warto przekroczy pewien ustalony poziom. W przypadku miar efektywnoci technicznej uciciu podlegaj wszystkie
wartoci z górnego decentyla (górne 90% rozkadu). Dane mog by traktowane
jako realizacja nieobserwowanego procesu, dla którego jedynie obserwujemy:
y i E 0  E 1 xi  H i gdzie y i ! 0 dla i 1, , N oraz H i o N (0, V 2 )
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Stosowanie modeli zmiennej ocenzurowanej jest zalecane, gdy znaczca cz
obserwacji, wicej ni 5 %, ley na granicy przedziau, w którym obserwujemy
warto zmiennej. Forma modelu ekonometrycznego dla zmiennej ocenzurowanej zostaa zaproponowana przez Tobina w 1958 roku. Zaproponowa on model:
y i*

X iE  Hi

gdzie:
X i E  Hi d 0

yi

0 jeeli y i*

yi

X i E  H i jeeli y i*

X i E  Hi ! 0

Model tobitowy jest poczeniem modelu liniowego i probitowego. Wobec tego powany problem dla uzyskania poprawnych oszacowa stanowi heteroskedastyczno. W analizie wykorzystano zmodyfikowan wersj modelu (robust estimates)87.
Analiza wpywu endogenicznych cech gospodarstwa na wska niki jego
efektywnoci technicznej, przy wykorzystaniu metodyki modelu tobitowego ma
na celu przede wszystkim weryfikacj wyników i wniosków badania wykonanego na bazie modelu Bateesee-Coelliego dla obliczenia funkcji produkcji w podejciu SFA. Naley przy tym równie podkreli, i metoda ta daje jedyn
moliwo analizy zalenoci miar efektywnoci technicznej DEA oraz czynników charakteryzujcych gospodarstwo bd jego otoczenie wpywajcych na
poziom tej efektywnoci. Podejcie tobitowe preferowane jest w literaturze
przedmiotu ponad wykorzystanie prostych miar regresji najmniejszych kwadratów, bd równa regresji binarnej – logitowych i probitowych ze wzgldu na
szereg czynników. W odniesieniu do regresji najmniejszych kwadratów, charakter zmiennej „ucitej” (tj. ograniczonej) u góry oraz uzyskanej sztucznie przy
pomocy metod ilociowych powoduje niebezpieczestwo uzyskania nieefektywnych i obcianych wspóczynników regresji, powanie zaburzajcych moliwo wycignicia wniosków dotyczcych faktycznej zalenoci cechy i miary
efektywnoci technicznej. Moliwo wykorzystania modeli logitowych i probitowych ogranicza niewielki stosunkowo udzia jednostek efektywnych w grupie
badanych gospodarstw zaburzajcy zalecany w literaturze przedmiotu 50%
udzia obserwacji „zerowych” i „jedynkowych” z jednoczesn trudnoci interpretacji otrzymanych t drog ewentualnych wyników – z uwagi na fakt, i model logitowy/probitowy udziela informacji wycznie na temat determinant efektywnoci, nic nie mówic o potencjalnych ródach nieefektywnoci. Czynniki
te zadecydoway o wyborze metody tobitowej stanowicej swego rodzaju standard badawczy przy pomiarach efektywnoci – w szczególnoci w ujciu niepa87

J. Tobin, Estimation of relationships for limited dependent variables, Econometrica (The
Econometric Society) 26 (1), 1958, s. 24–36.
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rametrycznym. Przy omawianiu wyników analizy podkreli naley, i interpretacja wska ników (wspóczynników) równania ma podobny charakter jak
w przypadku regresji najmniejszych kwadratów.
Znak przy wspóczynniku informuje o kierunku zalenoci pomidzy
zmienn zalen (objanian), któr w przypadku inkryminowanego badania
pozostaje miara efektywnoci technicznej wyliczona przy pomocy trzech alternatywnych sposobów, a zestawem cech producenta rolnego (gospodarstwa wysokotowarowego) opisujcych jego pozycj w gronie porównywalnych jednostek (grupie rówieniczej).
Wielko wspóczynnika regresji informuje o zmianie badanej cechy przy
zaoeniu (ceteris paribus) wzrostu lub spadku wartoci opisujcej jedn jednostk. Przykadowo wielko +0,08 przy wspóczynniku regresji opisujcym
fakt znajdowania si kierujcego gospodarstwem w wieku produkcyjnym oznacza, i przejcie kierownika do grupy znajdujcej si w wieku produkcyjnym
przyniesie skutek (ceteris paribus) redniego wzrostu efektywnoci gospodarstwa o 0,08 jednostki (procenta) w stosunku do grupy alternatywnej.
Analizujc wartoci wspóczynników regresji w ramach przeprowadzonego badania tobitowego podkreli naley bardzo niski ich poziom, nieprzekraczajcy jednoci, za przecitnie oscylujcy (bezwzgldnie) wokó wartoci
uamkowych na poziomie jednej tysicznej bd dziesiciotysicznej. Wielkoci
te, pomimo stosunkowo duego odsetka charakteryzujcego si istotnoci statystyczn na wybranych poziomach analizy (1%, 5%, 10%) wiadcz o umiarkowanej jedynie zalenoci pomidzy efektywnoci techniczn i cechami gospodarstwa, bdc jednoczenie pochodn wartoci wspóczynników efektywnoci, których wielko z definicji nie moe przekroczy jednoci. Na podkrelenie zasuguje równie fakt, i nie wszystkie charakterystyki gospodarstw
w jednakowym stopniu dostpne byy w kolejnych latach analizy, który to fakt
spowodowa nieuniknione luki w zestawieniu cech utrudniajc jednoczenie porównywalno wyników w kolejnych latach. Rezultaty analizy tobitowej dla
trzech rodzajów miar efektywnoci technicznej zawieraj tabele 13, 14, 15 i 16.
W odniesieniu do wyników analizy modelu translogarytmicznego (SFA)
(por. tab. 13) zauway mona, i wspóczynniki regresji modelu Batesse Coelliego (BC) przedstawione w tabeli 11 wykazuj si wikszymi wartociami dla
wszystkich badanych zmiennych zalenych. Stosunkowo wysoka jest zbieno
wyników dla obu metod w odniesieniu do kierunku zalenoci zmiennej objaniajcej i zmiennej objanianej. Wyra n rónic zauway mona w przypadku istotnoci statystycznej wybranych charakterystyk gospodarstwa.
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Tabela 13. Wpyw endogenicznych cech gospodarstw na efektywno
techniczn (SFA) – model tobitowy
Grupa
Kapita ludzki

Czynniki produkcji

Powizania
rynkowe

Inwestycje

Kapita obcy –
skonno do
ryzyka

Cecha gospodarstwa

1992

Wiek produkcyjny kierownika#
Wyksztacenie ogólne kierownika (co
najmniej rednie)#
Wyksztacenie rolnicze kierownika
(posiada)#
Praca kierownika gównie w gospodarstwie#
Liczba osób zatrudnionych gównie
w gospodarstwie

-0,0079933

Warto inwestycji - zakup ziemi
Warto inwestycji – zakup stada podstawowego
Warto inwestycji – budynki
Warto inwestycji – zakup maszyn
i cigników
Wysoko otrzymanych kredytów inwestycyjnych (na dokupienie ziemi, zakup
maszyn, cigników i inwentarza) w tys. z
Wysoko otrzymanych kredytów na
inne biece cele produkcyjne w tys. z

Postp
biologiczny

Zakup zwierzt zarodowych
Stosowanie kwalifikowanego materiau
siewnego i sadzeniaków
Nowoczesne i kompleksowe rodki
mechanizacji
Zamiar zakupu nowej generacji urzdze technicznych

Postp
technologiczny

2000

2005

-0,0406023

-0,03258

0,0335808

0,01947

-0,0193775

-0,01563
0,0446

Liczba maszyn (bez cigników)
Ilo umów kontraktacyjnych
Kontraktacja#
Stay odbiorca#
Giedy#

Dopaty bezporednie z UE – w przeliczeniu na ha uytków rolnych – w z

-0,0047725

-0,0055117

Stado podstawowe w przeliczeniu na
sztuki due (SD)
Wystpuje mechanizacja#
Pena mechanizacja#

Dopaty z UE

1996

0,0875321

0,0028094

-0,004702

0,0059291

0,0029203

0,1307182

0,001672
-0,04161
-0,06885
-0,01418
0,001612
-0,03687
-0,02007
0,1332
0,0002548

0,004942
0,0372451
-0,0624998
0,0187501
0,036407
0,025079

0,0360374
0,0670338

0,0059233

0,0026586

-0,1074488
0,017118
-0,0075342
0,0962026
0,0609502
-0,0554028
0,0001742

0,0850861
-0,0038512

-0,0180702
-0,0006719

0,0008112
-0,0003471

0,00008164
-0,00001034

-0,0029866

-0,0011823

0,0003075

0,00002614

0,0110836

-0,0012791

0,0002211

0,00008324

0,0264601

0,0070648

0,0011295

0,0002571

0,0006265

0,0184304

0,0325349

-0,01053
0,04521
0,07803
0,02301
0,02357

Istotno na poziomie 0,1%
Istotno na poziomie 1%
Istotno na poziomie 5%
Istotno na poziomie 10%

# – 0-1 jako typ cechy oznacza zmienn binarn przyjmujc jedynie dwa moliwe stany
ródo: Opracowanie wasne na podstawie ankiety IERiG 1992, 1996, 2000 i 2005.

W przypadku modelu tobitowego jednolit istotno statystyczn (na rónych jej poziomach) wykazuj zmienne z grupy opisujcej skonno do ryzyka
gospodarstwa wyraonego poziomem d wigni – zaangaowania kapitau obcego
w finansowaniu rolniczych inwestycji produkcyjnych (zakupu ziemi, rodków
mechanizacji i stada podstawowego zwierzt inwentarskich) oraz biecej pro-
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dukcji. Kierunek relacji obu zmiennych oraz zmiennej zalenej (efektywnoci
technicznej) jest w kadym przypadku dodatni, co jest zgodne zarówno z intuicyjnymi ustaleniami teoretycznymi, jak i wynikami estymacji modeli Battese-Coelliego w postaci translogarytmicznej. Wanym czynnikiem ksztatujcym
poziom efektywnoci technicznej SFA s równie cechy opisujce wielko
i jako trwaych czynników produkcji – stada podstawowego i maszyn rolniczych, a take zakorzenienia gospodarstwa dziaalnoci rynkowej. W grupie tej,
dodatni zaleno z efektywnoci techniczn wykazuje wielko stada podstawowego wyraona w sztukach duych, a take poziom mechanizacji gospodarstwa. Jak wynika z danych zawartych w tabeli 11 w podobny sposób rol mechanizacji ujmuje model B-C. Istotn determinant efektywnoci technicznej SFA
gospodarstwa wysokotowarowego w ujciu modelu tobitowego stanowiy równie charakterystyki przybliajce wybrane aspekty jakoci siy roboczej zatrudnionej w dziaalnoci rolniczej. W szczególnoci bya to zmienna binarna opisujca fakt znajdowania si kierujcego gospodarstwem w wieku produkcyjnym –
która bya zawsze dodatnio powizana z efektywnoci techniczn, a istotna statystycznie w 1992 i 2005 roku. Fakt, i kierownik gospodarstwa znajdowa si
w wieku produkcyjnym stymulowa równie zachowanie pozostaych analizowanych cech kapitau ludzkiego. Zmienne odnoszce si do wyksztacenia ogólnego
i rolniczego kierownika, a take opisujce stae i w penym wymiarze czasu pracy
zaangaowanie gospodarujcego w dziaalno rolnicz oraz liczb osób zatrudnionych w produkcji rolniczej wykazyway istotno statystyczn i waciwy kierunek zalenoci ze zmienn zalen jedynie w tych gospodarstwach, w których
kierownicy znajdowali si w wieku pomidzy 18 a 59/64 lat.
rednia efektywno techniczna SFA gospodarstw wysokotowarowych,
w których kierownik by w wieku produkcyjnym wyniosa w 2005 roku – 0,75,
a w pozostaych jednostkach wysokotowarowych, tj. gdy zarzdzajcy dziaalnoci rolnicz by w wieku poprodukcyjnym – 0,70 redniej. Wynikao to midzy
innymi z faktu, e gospodarstwa wysokotowarowe, w których kierownicy byli
w wieku produkcyjnym, charakteryzoway si wyszym (o 6%) poziomem przecitnej skali produkcji towarowej ni jednostki zarzdzane przez pozostae osoby
(163 tys. z wobec 154 tys. z), przy zblionych zasobach produkcyjnych. Obserwacja ta potwierdza wag i istotno tej grupy spoecznej w modernizacji
i podniesieniu efektywnoci funkcjonowania gospodarstw, z racji ich otwartoci
na edukacj, innowacyjne technologie produkcji oraz nowe metody organizacji
dziaalnoci rolniczej. Optymistyczny wyd wik ma równie stale zwikszajcy
si odsetek gospodarstw wysokotowarowych z kierownikami w wieku produkcyjnym. W 2005 roku sign on prawie 98%. Jak zostao to ju podkrelone przy
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analizie modelu B-C, zasadniczym czynnikiem wpywajcym na efektywno
techniczn pozostaje jego powizanie z rynkiem. Trudno jest je jednak oszacowa
w wymiarze bezwzgldnej iloci umów kontraktacyjnych zawartych przez gospodarstwo, czego wiadectwem jest zmienny znak zalenoci tej cechy na przestrzeni lat analizy. Z tego wzgldu przy interpretacji rezultatów analizy, wikszej wagi
nabieraj zmienne binarne obrazujce sposób kontaktowania si gospodarstwa
z odbiorcami produkowanych przez nie dóbr. Fakt zawierania umów kontraktacyjnych, posiadania staego odbiorcy, bd te sprzeday produktów przez gied
towarow lub rynek hurtowy podnosi o istotnie statystycznie znaczc warto
wska niki efektywnoci technicznej gospodarstw wysokotowarowych. Naley
równie zauway, i w ujciu analizy tobitowej wska niki regresji przy zmiennych z grupy opisujcej powizania rynkowe gospodarstwa miay najwiksz
bezwzgldn warto. Wynik ten jest dodatkowym potwierdzeniem istotnoci
formy i staoci dziaalnoci rynkowej przedsibiorstwa dla jego efektywnoci.
W roku 2005 gospodarstwa deklarujce podpisanie co najmniej jednej umowy
kontraktacyjnej stanowiy niemal 80% populacji badanych gospodarstw wysokotowarowych i wykazyway przecitne wska niki efektywnoci technicznej SFA
na poziomie 0,71, wobec niecaych 0,55 w grupie gospodarstw wysokotowarowych, ale majcych tylko stae, lecz niesformalizowane kontakty z rynkiem. Podobn sytuacj zaobserwowa mona byo w grupie gospodarstw korzystajcych
z porednictwa gied towarowych w zbyciu swoich produktów. Odsetek gospodarstw deklarujcych ten sposób sprzeday wyniós w 2005 roku 26%, za przecitna efektywno techniczna w tej grupie (w ujciu SFA) wyniosa 0,87 i o ponad jedn czwart przekraczaa wynoszc 0,68 przecitn efektywno gospodarstw wysokotowarowych nie korzystajcych z tej formy zbytu.
Kolejn grup cech wykazujc istotny wpyw na efektywno techniczn
stanowiy cechy opisujce skonno inwestycyjn gospodarstwa wyraon
przez warto wydatków poczynionych przez gospodarstwo na zakup: ziemi,
stada podstawowego inwentarza ywego i rodków mechanizacji oraz prace budowlane w obrbie budynków i budowli gospodarczych. Uzyskane rezultaty
skaniaj jednak do odmiennych wniosków ni w przypadku wspóczynników
modelu B-C. W modelu tobitowym wikszo wspóczynników regresji znajdujcych si przy zmiennych kosztów inwestycji rolniczych gospodarstwa wysokotowarowego w dan grup czynników produkcji, ma znak dodatni wiadczcy
o tym, i inwestycji dokonuj jednak czciej gospodarstwa charakteryzujce si
wysz efektywnoci. Jedynym wyjtkiem w tej kwestii s wspóczynniki regresji opisujce warto inwestycji w budynki i budowle gospodarcze, które konsekwentnie przez wszystkie lata analizy przyjmuj wartoci mniejsze od zera. Jed-
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nak ze wzgldu na mniejsz wielko tego rodzaju inwestycji (w 2005 roku
rednio 60 tys. z na podmiot inwestujcy w zasoby budowlane, wobec 78,3 tys.
z na zakup rodków mechanizacji) jego znaczenie dla caociowych wyników
analizy jest mniejsze.
Podobnie jak w przypadku analizy modelu B-C wielko dopat bezporednich z Unii Europejskiej w przeliczeniu na hektar uytków rolnych ma negatywny wpyw na efektywno techniczn rodzinnego gospodarstwa wysokotowarowego. Wynik ten, aczkolwiek mniejszy w ujciu bezwzgldnym od wartoci z modelu B-C moe potwierdza konkluzj wielu bada cytowanych
w literaturze przedmiotu (w tym równie tych przeprowadzonych w IERiG )
o dugofalowo negatywnych skutkach aktualnego modelu dopat na aktywno
modernizacyjn w sektorze rolnym, w szczególnoci w odniesieniu do przeobrae struktury obszarowej i zakresu powiza z rynkiem.
Miary obrazujce postp produkcyjny w gospodarstwie wysokotowarowym, w ujciu postpu biologicznego i technologicznego, wykazyway istotno
statystyczn jedynie w ostatnim roku analizy, tj. w 2005. Wytumaczeniem tego
faktu moe by odmienny charakter obu zmiennych. Postp technologiczny polegajcy na zakupie nowej generacji maszyn i urzdze jest w stanie znacznie
szybciej wpyn na zwikszenie zakresu wykorzystania czynników wytwórczych, a tym samym czn efektywno produkcji ni ma to miejsce w przypadku wdraania postpu biologicznego. Efekty zastosowania kwalifikowanego
materiau siewnego i sadzeniaków ujawni si dopiero po roku, a wyonienie si
rezultatów wdroenia postpu biologicznego w produkcji zwierzcej jest procesem znacznie bardziej dugotrwaym.
W celach porównawczych dla 2005 roku przeprowadzono obliczenie zalenoci charakterystyk gospodarstwa i miar efektywnoci SFA uzyskanych
przy pomocy alternatywnej postaci funkcji produkcji – Cobb-Douglasa. Zaleno ta wyliczona zostaa przy pomocy modelu tobitowego, a jej wyniki przedstawia tabela 14. Wspóczynnik korelacji pomidzy miarami efektywnoci SFA
z translogarytmicznej i Cobb-Douglasa postaci funkcji produkcji wyniós
w 2005 roku prawie 0,85 (na poziomie istotnoci 1%), co wiadczy o znaczcej
liniowej wspózalenoci obu miar. Niemniej wyniki uzyskane na postawie
funkcji Cobb-Douglasa odbiegaj w zasadniczych elementach od postaci alternatywnej – przede wszystkim nieistotne statystycznie pozostaj wspóczynniki
regresji cech z grupy opisujcej jako kapitau ludzkiego, w tym równie mówice o wieku produkcyjnym kierujcego gospodarstwem. Istotnoci statystyczn charakteryzoway si z kolei cechy zwizane z wielkoci stada podstawowego
i poziomem umaszynowienia gospodarstwa, wykazujce dodatni kierunek zale68

noci wiadczcy o pozytywnym wpywie tych cech na efektywno techniczn.
Powizania rynkowe zamanifestoway swoje istotne znaczenie dla efektywnoci
technicznej gospodarstw jedynie w przypadku sprzeday przez giedy. Inne formy
staych powiza z odbiorcami produkcji rolniczej podmiotów wysokotowarowych, tj. kontraktacja oraz posiadanie staego odbiorcy nie miay istotnego statystycznie wpywu na efektywno produkcji gospodarstwa.
Tabela 14. Charakterystyki gospodarstwa wpywajce na efektywno
techniczn (model Battese-Coelliego, posta Cobb-Douglasa)
Grupa
Kapita ludzki

Czynniki
produkcji

Powizania
rynkowe

Inwestycje

Kapita obcy
– skonno do
ryzyka
Dopaty z UE
Postp
biologiczny
Postp techniczny

Cecha gospodarstwa
Wiek produkcyjny kierownika#
Wyksztacenie ogólne kierownika (co najmniej rednie)#
Wyksztacenie rolnicze kierownika (posiada)#
Praca kierownika gównie w gospodarstwie#
Liczba osób zatrudnionych gównie w gospodarstwie
Stado podstawowe w SD
Wystpuje mechanizacja#
Pena mechanizacja#
Liczba maszyn (bez cigników)
Ilo umów kontraktacyjnych
Kontraktacja#
Stay odbiorca#
Giedy#
Warto zakupów ziemi
Warto zakupionego stada podstawowego
Warto prac budowlanych
Warto zakupionych rodków mechanizacji
Wysoko otrzymanych kredytów inwestycyjnych (w tys. z)
Wysoko otrzymanych kredytów na biece cele produkcyjne (w tys. z)
Dopaty bezporednie z UE – (w z 1 ha UR)
Zakup zwierzt zarodowych#
Stosowania kwalifikowanego materiau siewnego i sadzeniaków#
Posiadanie nowoczesnych rodków mechanizacji#
Zamiar zakupu nowej generacji rodków mechanizacji#

2005
0,04733798
-0,04219697
0,02607139
0,0456
-0,0048
-0,00288745
0,20099485
0,02954965
-0,00763075
0,05984729
0,03279107
-0,23606356
-0,0003705
-0,0000215
0,0000738
-0,00017919
-0,00003706
-0,00044727
0,01024743
0,10758627
0,10122902
0,03288934
0,07122465

Istotno na poziomie 0,1%
Istotno na poziomie 1%
Istotno na poziomie 5%
Istotno na poziomie 10%

# – 0-1 jako typ cechy oznacza zmienn binarn przyjmujc jedynie dwa moliwe stany
ródo: Opracowano na podstawie danych ankiety IERiG-PIB 2005.

Zmienne obrazujce skonnoci inwestycyjne jednostki wysokotowarowej
oraz wykorzystanie kapitau obcego w finansowaniu dziaalnoci rolniczej miay
jedynie marginalne znaczenie dla miar efektywnoci SFA obliczonych na podstawie funkcji Cobb-Douglasa, adna z wymienionych cech nie charakteryzowaa si
istotnoci statystyczn w badanym roku. Podobny efekt zanotowano w przypadku
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zmiennej dopat bezporednich z Unii Europejskiej – pomimo waciwego kierunku zalenoci z efektywnoci techniczn – ujemnego, oczekiwanego z teoretycznego punktu widzenia, zmienna pozostaa nieistotna statystycznie.
Tabela 15 Wpyw endogenicznych cech gospodarstw na efektywno techniczn
(DEA-VRS) – model tobitowy
Grupa
Kapita ludzki

Cecha gospodarstwa
Wiek produkcyjny kierownika#
Wyksztacenie ogólne kierownika
(co najmniej rednie)#
Wyksztacenie rolnicze kierownika (posiada#)
Praca kierownika gównie w gospodarstwie#
Liczba osób zatrudnionych gównie w gospodarstwie
Czynniki pro- Stado podstawowe w SD
dukcji
Wystpuje mechanizacja#
Pena mechanizacja#
Liczba maszyn
Powizania
Ilo umów kontraktacyjnych
rynkowe
Kontraktacja#
Stay odbiorca#
Giedy#
Inwestycje
Warto zakupów ziemi (w tys. z
rolnicze
na gosp.)
Warto zakupionego stada podstawowego (w tys. z na gosp.)
Warto prac budowlanych (w tys.
z na gosp.)
Warto zakupionych rodków
mechanizacji (w tys. z na gosp.)
Kapita obcy – Wysoko otrzymanych kredytów
skonno do
inwestycyjnych (w tys. z)
ryzyka
Warto kredytów na biece cele
produkcyjne (w tys. z)
Dopaty z UE
Dopaty bezporednie z UE (w z
na 1 ha UR)
Postp
Biologiczny – zwierzta#
Biologiczny – materia kwalifikowany#
Technologiczny – urzdzenia#
Technologiczny – zamiar zakupu
urzdzenia#

1992
0,0646756
0,010767

1996

0,0557908

-0,0002193

2000
-0,02835

2005
-0,05026

0,03928

0,0269

-0,02

-0,00482
-0,02253

0,0009078
0,004347

0,1568528
-0,0365589

-0,05309
0,02798
0,02329
0,08398
0,08698
-0,07595

-0,02434
0,0001612
-0,0425
-0,07361
-0,01636
0,0000628
0,0002509
0,0001915
-0,006445

0,0060584

0,0062852

0,003988

0,0001476

0,0858597

-0,0039219

0,0009087

-0,0002405

0,001979

-0,0014321

-0,0004466

0,00003155

-0,0024599

-0,0004314

0,001315

0,0000628

0,017913

0,0021068

-0,00008

0,0002509

0,0359512

0,0163036

0,005754

0,0001915

0,0182914

0,0107996

0,01303

-0,006445
0,01732

0,0038616
0,0238858
0,1277713
0,0235102
0,0325771
0,0427493

0,0152221
0,0103602

0,0745
0,003798
0,01894

Istotno na poziomie 0,1%
Istotno na poziomie 1%
Istotno na poziomie 5%
Istotno na poziomie 10%

# – 0-1 jako typ cechy oznacza zmienn binarn przyjmujc jedynie dwa moliwe stany
ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.
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W odrónieniu od opisanych powyej wielkoci znaczc istotnoci statystyczn o waciwym z teoretycznego punktu widzenia znaku relacji ze zmienn
zalen wykazyway cechy gospodarstwa obrazujce poziom postpu biologicznego i technologicznego – wspóczynniki regresji wyniosy tu okoo 0,1. Podkreli jednak naley, i zgodnie z wynikami przeprowadzonego testu wspóczynnika wiarygodnoci (Likelihood Ratio Test) postaci funkcjonaln waciwsz
z ekonometrycznego punktu widzenia pozostaje funkcja translogarytmiczna.
Analiza miar efektywnoci uzyskanych metod nieparametryczn
DEA-VRS wykazaa, i podobnie jak w przypadku miar efektywnoci SFA
w modelu tobitowym jednolit istotno statystyczn (na rónych jej poziomach) wykazuj zmienne z grupy opisujcej skonno do ryzyka gospodarstwa wyraonego poziomem d wigni – zaangaowania kapitau obcego na cele
inwestycyjne (dokupienie ziemi, zakup maszyn, cigników i inwentarza) oraz
biece (kredyty obrotowe na biece cele produkcyjne). Kierunek relacji obu
zmiennych oraz zmiennej zalenej (efektywnoci technicznej DEA-VRS) jest
równie dodatni, co jest zgodne z ustaleniami teoretycznymi jak i wynikami estymacji innych modeli. Wanym czynnikiem ksztatujcym poziom efektywnoci technicznej DEA-VRS pozostaj cechy opisujce wielko i jako trwaych
czynników produkcji – stada podstawowego i maszyn rolniczych a take zakorzenienia gospodarstwa w dziaalnoci rynkowej. W grupie tej dodatni zaleno z efektywnoci techniczn wykazuje poziom mechanizacji gospodarstwa.
Istotn determinant efektywnoci technicznej DEA-VRS gospodarstwa oraz
w ujciu modelu tobitowego stanowiy równie charakterystyki przybliajce
wybrane aspekty jakoci kapitau ludzkiego zatrudnionego w gospodarstwie wysokotowarowym.
Istotnoci statystyczn wyróniaa si podobnie jak w ujciu SFA
zmienna binarna opisujca fakt znajdowania si kierujcego gospodarstwem
w wieku produkcyjnym – bya ona zawsze dodatnio powizana z efektywnoci
techniczn i istotna statystycznie w 1992 i 2005 roku. Fakt, i kierownik gospodarstwa znajdowa si w wieku produkcyjnym stymulowa równie w istotny
sposób zachowanie pozostaych analizowanych cech kapitau ludzkiego – ta obserwacja jest take w duym stopniu tosama z wynikami modelu SFA.
Zmienne odnoszce si do wyksztacenia ogólnego i specjalistycznego kierownika, a take te opisujce prac gospodarujcego w penym wymiarze zatrudnienia w dziaalnoci rolniczej oraz liczb osób tam pracujcych wykazyway istotno statystyczn i waciwy kierunek zalenoci ze zmienn zalen w tych gospodarstwach, w których zarzdzajcy znajdowali si w wieku produkcyjnym.
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Tabela 16 Wpyw endogenicznych cech gospodarstw na efektywno techniczn
(DEA-CRS) – model tobitowy
Grupa
Kapita
ludzki

Cecha gospodarstwa
Wiek produkcyjny kierownika#
Wyksztacenie ogólne kierownika
(co najmniej rednie)#
Wyksztacenie rolnicze kierownika
(posiada)#
Praca kierownika gównie w gospodarstwie#
Liczba osób zatrudnionych gównie
w gospodarstwie

Czynniki
produkcji

Stado podstawowe w SD
Wystpuje mechanizacja#
Pena mechanizacja#
Liczba maszyn (bez cigników)
Powizania Ilo umów kontraktacyjnych
rynkowe
Kontraktacja#
Stay odbiorca#
Giedy#
Inwestycje Warto zakupów ziemi (w tys. z
na gosp.)
Warto zakupionego stada podstawowe (w tys. z na gosp.)
Warto prac budowlanych (w tys.
z na gosp.)
Warto zakupionych rodków
mechanizacji (w tys. z na gosp.)
Kapita
Wysoko otrzymanych kredytów
obcy inwestycyjnych (w tys. z)
skonno Wysoko kredytów na biece cele
do ryzyka produkcyjne (w tys. z)
Dopaty z
Dopaty bezporednie z UE (w z na
UE
1 ha UR)
Postp
Biologiczny – zwierzta#
biologiczny Biologiczny – materia kwalifikowany#
Technologiczny – urzdzenia#
Postp
Technologiczny - zamiar zakupu
techniczny
urzdzenia#

1992

1996

0,075744
0,014374

0,0507405

-0,006471

2000

2005

-0,0404438

-0,05026

0,0358982

0,0269

-0,0108664

-0,00482
-0,02253

0,0018101

-0,02434

0,0180583

0,0047365

-0,0299159
0,1888909
-0,0436493

-0,0461231
0,0312033
0,0208699
0,1001527
0,1006913
-0,0823097

0,0001612
-0,0425
-0,07361
-0,01636
0,0000628
0,0002509
0,0001915
-0,006445

0,005304

0,0064988

0,0049254

0,0001476

0,125156

-0,0068862

0,0008385

-0,0002405

0,002794

-0,0017436

-0,0005745

0,00003155

-0,002846

-0,0001456

0,001336

0,0000628

0,024308

0,002191

-0,0002124

0,0002509

0,040125

0,0171892

0,0058321

0,0001915

0,02672

0,0303647

0,0188257

-0,006445
0,01912

0,004818
0,031373
0,130373
0,024425
0,033833
0,040252

0,05635
0,002248
0,01759

Istotno na poziomie 0,1%
Istotno na poziomie 1%
Istotno na poziomie 5%
Istotno na poziomie 10%

# – 0-1 jako typ cechy oznacza zmienn binarn przyjmujc jedynie dwa moliwe stany
ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

Z wykonanych oszacowa wynika, e rednia efektywno techniczna
DEA-VRS gospodarstw, w których kierownik by w wieku produkcyjnym wyniosa w 2005 roku 0,82 w porównaniu do 0,72 redniej efektywnoci podmiotów
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wysokotowarowych zarzdzanych przez osoby starsze. Jak zostao to ju podkrelone przy analizie modelu SFA istotnym czynnikiem wpywajcym na efektywno techniczn pozostaje jego zakotwiczenie rynkowe. Najwiksz wag przy
interpretacji rezultatów analizy miar DEA-VRS nabray zmienne binarne obrazujce sposób kontaktowania si producenta rolnego z odbiorcami wyprodukowanych przez nich dóbr.
Fakt zawierania umów kontraktacyjnych, posiadania staego odbiorcy, bd
te sprzeday produktów przez gied towarow podnosi, o istotnie statystycznie,
znaczc warto wska niki efektywnoci technicznej gospodarstw – podobnie
jak w modelu SFA. Równie w przypadku miar DEA w ujciu analizy tobitowej
wska niki regresji przy zmiennych z grupy opisujcej sposób powizania gospodarstwa z rynkiem miay najwiksz bezwzgldn warto. Rezultat ten jest dodatkowym, po wynikach modelu SFA, potwierdzeniem istotnoci formy stabilizacji dziaalnoci przedsibiorstwa rolnego dla jego efektywnoci. W roku 2005 gospodarstwa deklarujce posiadanie co najmniej jednej umowy kontraktacyjnej
wykazyway przecitne wska niki efektywnoci technicznej DEA-VRS na poziomie 0,84, wobec niecaych 0,6 w grupie podmiotów wysokotowarowych bez
kontraktów. Podobn sytuacj zaobserwowa mona byo w grupie gospodarstw
majcego staego odbiorc, bd korzystajcego z porednictwa gied towarowych w zbyciu swoich produktów.
Kolejn grup cech wykazujca istotny wpyw na efektywno techniczn
stanowiy cechy opisujce skonno inwestycyjn wyraon przez warto inwestycji poczynionych w gospodarstwie – na zakup ziemi, inwentarza ywego – stada podstawowego, budynków, maszyn etc.
Uzyskane rezultaty skaniaj jednak do odmiennych wniosków ni
w przypadku wspóczynników modelu SFA. W modelu tobitowym opisujcym
miary efektywnoci DEA-VRS wikszo wspóczynników regresji znajdujcych si przy zmiennych rodzajach inwestycji rolniczych ma wprawdzie znak
dodatni wiadczcy o tym, i odwrotnie ni w modelu SFA, inwestycji dokonuj
czciej gospodarstwa charakteryzujce si wysz efektywnoci.
Jednake istotno statystyczn w tej grupie cech zachowuj jedynie
wska niki inwestycji w inwentarz ywy i budynki gospodarcze w 1992 oraz zakup ziemi w 1996 i 2005, co istotnie osabia wymow wyników. Standardowo,
podobnie jak w przypadku analizy modelu SFA i innych, wielko dopat bezporednich z Unii Europejskiej w przeliczeniu na hektar uytków rolnych ma
negatywny wpyw na efektywno techniczn gospodarstwa.

73

Ze wzgldu na coraz wiksze znaczenie specjalizacji w ksztatowaniu pozycji rynkowej i kondycji gospodarstwa, podjto równie prób okrelenia poziomu efektywnoci technicznej w rónych typach (rodzajach) rolniczych gospodarstw wysokotowarowych (tab. 17).
Tabela 17. Efektywno techniczna gospodarstw wysokotowarowych wg typów
produkcyjnych – wartoci rednie dla lat 1992-2005
Typ produkcyjny
rednia efektywno
rednia efektywno
rednia efektywno
gospodarstwa
SFA (92-05)
DEA-CRS (92-05)
DEA-CRS (92-05)
Krowy
0,694
0,640
0,691
Mieszane
0,600
0,531
0,558
Ogrodnicze
0,444
0,371
0,388
Uprawy polowe
0,747
0,791
0,814
Uprawy trwae
0,452
0,410
0,431
Wypasowe
0,708
0,697
0,701
Ziarnoery
0,596
0,587
0,622
ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

Jak ju wczeniej zaznaczono wyróniono siedem typów rolniczych gospodarstw: sze specjalistycznych odnoszcych si do rónych rodzajów produkcji rolinnej lub zwierzcej oraz jeden mieszany, obejmujcy podmioty
o wielokierunkowym profilu produkcyjnym. W latach 1992-2005 najwyszym
urednionym poziomem efektywnoci produkcji w ujciu SFA charakteryzoway si gospodarstwa zorientowane na uprawy polowe. Przecitna efektywno
techniczna SFA wyniosa w tej grupie 0,747. Relatywnie wysok efektywnoci
techniczn cechoway si równie gospodarstwa wypasowe. redni wspóczynnik efektywnoci SFA w tym typie gospodarstw wypasowych wysokotowarowych wyniós 0,708. Nieco gorsz redni efektywnoci wykazay si gospodarstwa zajmujce si chowem krów, które osigny w latach 1992-2005 redni
wspóczynnik efektywnoci technicznej na poziomie 0,694. Na kolejnych pozycjach z efektywnoci techniczn blisk 0,6 (odpowiednio 0,600 i 0,569) znalazy si gospodarstwa o mieszanym typie produkcyjnym i zorientowane na produkcj zwierzc w oparciu o pasze treciwe (ziarnoerny).
Gospodarstwa wysokotowarowe ukierunkowane na produkcj ogrodnicz
oraz jednostki wysokotowarowych z plantacjami owoców tzw. trwaych odznaczay si najniszym poziomem efektywnoci technicznej. rednia warto
wspóczynnika efektywnoci technicznej z analizowanych lat w tych grupach
jednostek wysokotowarowych nie przekraczaa 0,5. Oznacza to, e nakady w
tych typach gospodarstw powinny ulec zmniejszeniu o okoo poow, aby mogy
one osign pen efektywno przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu pro-
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dukcji. Dla porównania, w gospodarstwach specjalizujcych si w uprawach polowych do uzyskania penej efektywnoci produkcji wystarczajca byaby równoczesna redukcja wszystkich nakadów przecitnie o 2/5. Zarówno w ujciu nieparametrycznym DEA-CRS, jak i DEA- VRS kolejno (ranking) przecitnych
wspóczynników efektywnoci w odniesieniu do typów produkcyjnych gospodarstw ksztatuje si podobnie jak w przypadku miar SFA, zmieniaj si jedynie
bezwzgldne wartoci wspóczynników, co wynika z wyszego poziomu wartoci
miar efektywnoci DEA.
Wykres 4. Miary efektywnoci technicznej a sia ekonomiczna
gospodarstw wysokotowarowych (ESU) w 2005 roku
1,0
0,875

0,9

0,822

0,811

0,857

0,8
0,672

0,7
0,624
0,579

0,6

0,596

0,682

0,630

0,510
0,5

0,4
0,326
0,3

0,2

0,1

0,0
8-16

16-40

40-100

>100

Grupa ESU
SFA

CRS

VRS

ródo: Opracowano na podstawie bada ankietowych IERiG-PIB 2005.

Denie uytkowników gospodarstw wysokotowarowych do staej poprawy efektywnoci produkcji powinno by gównym determinantem ich trwaego rozwoju ekonomicznego, zwikszajcego zdolnoci konkurencyjne. Uzyskane rezultaty pozwalaj na sformuowanie hipotezy o wyszej efektywnoci
technicznej gospodarstw specjalistycznych, w szczególnoci tych zajmujcych
si w pierwszym rzdzie kultywowaniem upraw polowych, ponad gospodarstwami o mieszanym typie produkcji. Konstatacj t potwierdza dodatkowo analiza dynamiki wzrostu przecitnej efektywnoci technicznej (SFA) w grupach
wedug typów produkcyjnych gospodarstw. Najwyszy – ponad 12-krotny
wzrost wspóczynnika efektywnoci zanotoway w latach 1992-2005 gospodar-
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stwa z plantacjami owoców trwaych, 11-krotny wzrost efektywnoci by udziaem upraw ogrodniczych, za 2-krotny wzrost efektywnoci zanotoway podmioty z dominujc produkcj skierowan na chów krów.
Wykres 5. Miary efektywnoci technicznej a struktura obszarowa
gospodarstw wysokotowarowych w 2005 roku
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ródo: Opracowano na podstawie bada ankietowych IERiG-PIB 2005.

Z kolei, gospodarstwa mieszane oraz te ukierunkowane na uprawy polowe
zanotoway najmniejszy, bo jedynie okoo 47-60% wzrost efektywnoci technicznej pomidzy rokiem 1992 a 2005, za na kocu tej klasyfikacji znalazy si
gospodarstwa zajmujce si chowem ziarnoerów oraz wypasowe – odpowiednio wzrost efektywnoci o 28 i 14%. Wysoki wska nik efektywnoci gospodarstw zajmujcych si uprawami polowymi jest w gównej mierze wynikiem
duego areau upraw, racjonalizacji zatrudnienia oraz wysokiego i kompleksowego technicznego uzbrojenia prac, a take wdraania postpu produkcyjnego
w prowadzonej dziaalnoci rolniczej. Przeprowadzono równie pogbion analiz otrzymanych wska ników efektywnoci w relacji do wielkoci gospodarstwa wyraonej powierzchni gruntów rolnych oraz siy ekonomicznej mierzonej przy pomocy ESU. Wynika z niej, e istnieje due zrónicowanie
w poziomie technicznej efektywnoci produkcji w zalenoci od siy ekonomicznej poszczególnych podmiotów. Skal tych zaleno obrazuje midzy innymi warto wska nika efektywnoci w 2005 roku w powizaniu z obszarem
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uprawianych gruntów przez poszczególne gospodarstwa wysokotowarowe bd
z ich wielkoci ekonomiczn (wykres 4 i 5).
Z analizy poziomu wspóczynnika efektywnoci technicznej produkcji gospodarstw wysokotowarowych w powizaniu z ich wielkoci (obszarem bd
wielkoci ekonomiczn) wynika, e bez wzgldu na uyt metod ustalenia
wska nika efektywnoci, jego warto podnosia si wraz ze wzrostem areau
gospodarstwa oraz jego wielkoci ekonomicznej. W 2005 roku rednia warto
tego wska nika wyliczona system SFA zwikszaa si z 0,211 w grupie jednostek wysokotowarowych obszarowo najmniejszych (1-5 ha UR) do 0,911
w zbiorze podmiotów 50-hektarowych i wikszych. W odniesieniu do wielkoci
ekonomicznej analogiczny wska nik wynosi 0,326 w przypadku jednostek
o sile ekonomicznej 8-16 ESU i 0,875, gdy wielko ekonomiczna gospodarstw
bya 100 i wicej ESU. Jednoczenie naley zaznaczy, e efektywno powyej
redniej w grupie podmiotów wysokotowarowych osigay dopiero jednostki
o wielkoci ekonomicznej wikszej ni 40 ESU, a w przypadku iloci uprawianych gruntów – 30 i wicej ha UR.
Zrónicowanie wska nika technicznej efektywnoci produkcji w gospodarstwach o rónej wielkoci, a w szczególnoci fakt, e due powierzchniowo podmioty cechuje lepsze wykorzystanie rodków wytwórczych, stanowi dodatkowy
argument przemawiajcy za koniecznoci przyspieszenia procesów poprawy
struktury obszarowej gospodarstw chopskich. Zmniejszenie rozdrobnienia obszarowego rodzinnych gospodarstw przekada si na wzrost ich siy ekonomicznej
i zdolnoci konkurencyjnych. wiadczy o tym midzy innymi cisa zaleno
pomidzy areaem uprawianych gruntów a wielkoci ekonomiczn poszczególnych podmiotów funkcjonujcych w sferze produkcji artykuów rolnych88.
Ze wzgldu na due zrónicowanie terytorialne polskiego rolnictwa, podjto prób ustalenia wpywu lokalnych uwarunkowa strukturalnych na sprawno gospodarowania podmiotów funkcjonujcych w sferze produkcji rolniczej.
W tym celu obliczono wspóczynniki efektywnoci technicznej gospodarstw
wysokotowarowych w ukadzie piciu wyodrbnionych do bada makroregionów IERiG -PIB, z wykorzystaniem rónych metod estymacji.
Z wykonanych prac wynika, e bez wzgldu na algorytm ustalania wspóczynnika technicznej efektywnoci produkcji w badanym zbiorze gospodarstw
wysokotowarowych, w caym analizowanym okresie warto tego wspóczynni88

zob. B. Karwat-Wo niak: Moliwoci rozwojowe chopskiego rolnictwa na przykadzie gospodarstw wysokotowarowych, Raport nr 10, IERiG -PIB, Warszawa 2005, s. 43-46 oraz The
area of cultivated land as a factor determining economic potential of private farms, Economics&Sociology, Vol. 2. No 1/2009, Kyiv–Ternopil, s. 47-57.
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ka cechowao stosunkowo due zrónicowanie przestrzenne terytorialny rozkad
stopnia wykorzystywania czynników produkcji rolniczej by w zasadzie relatywnie stabilny.
Mapka 2. Przestrzenny rozkad wartoci wspóczynników efektywnoci
technicznej gospodarstw wysokotowarowych (SFA) w roku 2005

V

I
II

IV

III

powyej 0,8
pomidzy 0,6 a 0,8
poniej 0,6

* Oznaczenia makroregionów i województwa jakie obejmuj – mapka 1.
ródo: Opracowano na podstawie bada ankietowych IERiG-PIB 2005.

Wartoci przecitne wska nika efektywnoci technicznej wskazuj na
najwysz efektywno producentów rolnych z gospodarstw wysokotowarowych majcych swoj siedzib w makroregionach pónocnym i rodkowozachodnim. W 2005 roku miary efektywnoci technicznej produkcji SFA pooonych na tych terenach jednostek wysokotowarowych wyniosy przecitnie odpowiednio 0,812 oraz 0,854. Kolejne miejsca z efektywnoci na poziomie okoo 0,700 zajy regiony: rodkowowschodni i poudniowo-zachodni. Najnisz
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efektywnoci techniczn charakteryzoway si na przestrzeni roku 2005 gospodarstwa pooone w poudniowo-wschodniej czci Polski – nie przekroczya
ona tam 0,520.
Zaprezentowany powyej ranking makroregionów wyznaczony przez
miary efektywnoci technicznej w ujciu SFA utrzymany zosta równie
w przypadku wielkoci efektywnoci technicznej wyznaczonej metod nieparametryczn – DEA-CRS i DEA-VRS. Pozwala to na wysnucie wniosku o zgodnoci wyników oszacowania efektywnoci w makroregionach w odniesieniu do
rónych modeli obliczeniowych.
Interpretujc przestrzenne zrónicowanie w poziomie wykorzystania nakadów poniesionych na produkcj rolnicz trzeba podkreli, e za tymi odmiennociami kryy si nie tylko czynniki ksztatujce uwarunkowania i relacje
produkcyjno-ekonomiczne (obszar UR, zatrudnienie, pogowie zwierzt etc.)
w gospodarstwach wysokotowarowych, ale równie niejednorodno w poziomie rozwoju ogólnogospodarczego oraz jego oddziaywania na rolnictwo, a nawet tradycje w wyborze kierunku (rodzaju) produkcji rolniczej.
O przestrzennych rónicach w cechach ekonomicznych analizowanej grupy gospodarstw, które stanowi pochodn uwarunkowa strukturalnych rolnictwa na danym terenie oraz ich wpywie na efektywno funkcjonowania najlepiej wiadczy przykad makroregionu pónocnego i poudniowo-wschodniego,
tj. obszarów cechujcych si diametralnie odmienn struktur obszarow89.
Przykadowo w 2005 roku w pierwszym z wymienionych makroregionów przecitny area podmiotu wysokotowarowego wynosi 61,9 ha UR i by najwyszy
w skali caego kraju. Z kolei, na terenie makroregionu poudniowo-wschodniego
redni obszar gospodarstwa wysokotowarowego wynosi 14,0 ha UR.
Wielko gospodarstwa rolnego stanowi wprawdzie wany czynnik warunkujcy poziom efektywnoci technicznej, nie jest jednak wyczn dominant jego poziomu. Jednoczenie, e istotn rol odgrywa równie profil oraz intensywno organizacji gospodarstwa i prowadzonej produkcji rolniczej, zakres
specjalizacji, a take umiejtnoci gospodarujcych etc., potwierdza w pewnym
stopniu fakt, e podmioty wysokotowarowe w makroregionie pónocnym nie
cechowa najwyszy poziom wykorzystania zasobów produkcyjnych. W 2005
roku, podobnie jak w latach wczeniejszych przecitna wielko wspóczynnika
efektywnoci produkcji bya najwysza w jednostkach wysokotowarowych
z makroregionu rodkowozachodniego i by to poziom okoo 5% wyszy ni
analogiczna warto tego wska nika w gospodarstwach wysokotowarowych
z makroregionu pónocnego. Taka sytuacja wystpia, mimo e rednia przecit89

zob. B. Karwat-Wo niak: Zmiany w sytuacji… op. cit., s. 36-40.
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na powierzchnia podmiotu wysokotowarowego w makroregionie rodkowozachodnim (28,6 ha UR – w 2005 roku) bya 2-krotnie mniejsza ni
w makroregionie pónocnym (61,9 ha UR– w 2005 roku), a jednoczenie by to
poziom zbliony do redniego areau wród ogóu rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych (29,5 ha UR – w 2005 roku). Przy czym grupa podmiotów wysokotowarowych w makroregionie rodkowozachodnim, na tle caego segmentu
wysokotowarowego wyróniaa si pozytywnie nie tylko co do poziomu technicznego uzbrojenia i specjalizacji profilu produkcyjnego oraz intensywnoci
produkcji, ale przede wszystkim zbiorem czynników wyznaczajcych poziom
kultury rolnej. Te czynniki to spoeczno-demograficzne cechy populacji zatrudnionej w prowadzonej dziaalnoci (zwaszcza osób sprawujcych funkcje zarzdcze), a take ich postawy yciowe i zawodowe, stosowane praktyki rolnicze,
stopie zorganizowania i zaufania (wzajemnego oraz do kontrahentów), charakter powiza rynkowych, stan instytucjonalnego otoczenia itp90. Z prowadzonych bada wynika, e rodzinne gospodarstwa wysokotowarowe z makroregionu rodkowozachodniego pozytywnie wyróniay si pod wzgldem wyej wymienionych elementów równie na tle analogicznej kategorii podmiotów
z wszystkich pozostaych wyodrbnionych makroregionów. Ta „przewaga”
uwidocznia si zwaszcza w zakresie sformalizowania kontaktów rynkowych,
czstoci korzystania z form sprzeday produkcji rolniczej charakterystycznych
dla rozwinitych rynków rolnych, korzystnej struktury demograficznej i poziomu wyksztacenia pracujcych w gospodarstwie, którzy z prowadzon dziaalnoci rolnicz wizali gównie swoj aktywno zawodow, przestrzeganiem
zasad dobrej praktyki rolniczej etc91.

1.9. Analiza efektywnoci technicznej gospodarstw spoza grupy
wysokotowarowych
W celu uzyskania materiau porównawczego do oceny wzgldnej uzyskanych wspóczynników efektywnoci technicznej przeprowadzono dodatkowo
badanie miar efektywnoci gospodarstw, które nie zostay zaliczone do grupy
jednostek wysokotowarowych, ale produkoway na sprzeda. Badanie tej próby
gospodarstw zawono jedynie do lat 2000 i 2005. Porównanie obu kategorii
gospodarstw ujawnia na pierwszy rzut oka istotne rónice pomidzy tymi jednostkami. Gospodarstwa z grupy niewysokotowarowych charakteryzuj si
istotnie wiksz liczebnoci – jest ich okoo 3 tys., co rednio dziesiciokrotnie
90
91

J.St. Zegar: Struktura polskiego rolnictwa… op. cit., s. 245.
por. B. Karwat-Wo niak, P. Chmieliski: Highly commercial… op. cit.
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przewysza liczebno gospodarstw wysokotowarowych. Na podstawie danych
tabeli 18 mona równie przeledzi poziom i dynamik nakadów produkcyjnych w tej grupie w latach 2000 i 2005.
Tabela 18. rednie wartoci czynników wytwórczych i skali produkcji towarowej
dla gospodarstw spoza grupy wysokotowarowych oraz ich odniesienie (w %)
do jednostek wysokotowarowych
Zmienna

Relacja (gospodarstwa wysokotowarowe = 100)
2000
2005

2000

2005

13,7

16,2

13,4

10,0

7,1

7,2

30,6

24,4

Nakady pracy (AWU)

1,27

1,13

62,0

56,5

Koszty bezporednie (tys. z)

4,7

6,6

11,3

10,0

Poziom produkcji
towarowej (tys. z)
Powierzchnia gospodarstwa
(w ha UR)

Aktywa trwae (tys. z)
47,2 65,9
11,2
10,0
ródo: Opracowano na podstawie bada ankietowych IERiG-PIB 2000 i 2005.

Zgodnie z oczekiwaniami, gospodarstwa w tej grupie charakteryzuj si
przecitnie znacznie niszym poziomem zasobów wytwórczych i efektów produkcyjnych (tab. 18). redni poziom produkcji towarowej stanowi jedynie uamek wartoci produkcji gospodarstw wysokotowarowych (13% w 2000 i niecae
10% w 2005 r.). Powierzchnia uytków rolnych w tych gospodarstwach stanowi
przecitnie jedynie okoo 1/4 analogicznej wielkoci w podmiotach wysokotowarowych. Jednoczenie ich zasoby kapitaowe (aktywa trwae i koszty bezporednie) s tylko na poziomie 1/10 odpowiedniej wartoci w segmencie podmiotów wysokotowarowych. Ponadto charakteryzuj si one znaczco niszymi nakadami pracy w przeliczeniu na jeden podmiot, podczas gdy w relacji do obszaru
wyróniaj si znacznie (okoo 2-krotnie) wyszym i rosncym zatrudnieniem92.
Naley jednak podkreli, e w dziaalnoci rolniczej prowadzonej w indywidualnych gospodarstwach rolnych spoza segmentu wysokotowarowego w znacznym
zakresie wykorzystywane s marginalne zasoby pracy. Jednoczenie cechuj si
one istotnie nisz dynamik wzrostu produkcji towarowej i aktywów kapitaowych – wzrost o niecae 20% w okresie 2000-2005 wobec prawie 60% przyrostu
w grupie wysokotowarowych.
Gospodarstwa te generalnie mona zatem zaliczy do jednostek mao perspektywicznych, nie posiadajcych wikszych szans na dalszy rozwój. S to
wielkoci urednione, co nie oznacza, i wszystkie podmioty tej kategorii nie
92

zob. B. Karwat-Wo niak: Zmiany w sytuacji ekonomicznej gospodarstw wysokotowarowych, Program Wieloletni, Raport nr 111, IERiG -PIB, Warszawa 2008, s. 69.
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posiadaj moliwoci dalszego rozwoju i poprawy sprawnoci swojego funkcjonowania. Dowodem tego faktu jest midzy innymi grupa podmiotów o relatywnie duym obszarze (powyej 20 ha UR), których wielko ekonomiczna
wynosi co najmniej 4 ESU. W 2005 roku stanowiy one okoo 4%. Nie zmienia
to faktu, e zdecydowana wikszo gospodarstw z produkcj towarow, ale
nie zakwalifikowanych do grupy podmiotów wysokotowarowych to gospodarstwa mae obszarowo (do 5 ha UR). Ponadto, przewaga jednostek tej wielkoci
ulega wzmocnieniu. W latach 2000-2005 wysoko odsetka jednostek z przedziau 1-5 ha UR wzrosa z 44 do 46%93.
Tabela 19. Efektywno techniczna gospodarstw spoza grupy wysokotowarowej
obliczona na podstawie metody parametrycznej SFA (funkcja produkcji)
Warto efektywnoci technicznej
Odchylenie std. efektywnoci
technicznej
minimalna maksymalna
rednia
2000
0,059
0,621
0,317
0,121
2005
0,082
0,557
0,246
0,189
ródo: Opracowano na podstawie bada ankietowych IERiG-PIB 2000 i 2005.
Rok

Z konfrontacji wysokoci wspóczynnika efektywnoci technicznej porównywanych kategorii gospodarstw z produkcj na sprzeda, czyli wysokotowarowych i reszty rynkowych wynika, e ta ostatnia grupa charakteryzowaa si
wyra nie niszymi wska nikami efektywnoci technicznej, obliczonymi za pomoc trzech alternatywnych metod. Zauway naley równie spadek efektywnoci technicznej na przestrzeni lat 2000-2005 (tab. 19, 20, 21).
Przykadowo spadek wielkoci tego wska nika ustalonego sposobem SFA
wyniós ponad 22% (z 0,317 do 0,246). Ponadto, w przypadku modelu DEA jedynie nieliczne gospodarstwa (okoo 1% caoci badanej próbki) budoway granic efektywnoci – tj. miay wska nik efektywnoci na poziomie 1. wiadczy
to o ogólnie niezadowalajcej wydajnoci gospodarstw spoza grupy wysokotowarowych w przetwarzaniu czynników produkcji na efekt produkcyjny.
Tabela 20. Efektywno techniczna gospodarstw spoza grupy wysokotowarowej
obliczona na podstawie metody parametrycznej DEA
(w wersji CRS o staych efektach skali)
Odchylenie std.
Warto efektywnoci technicznej
Rok
efektywnoci technicznej
minimalna maksymalna
rednia
2000
0,071
1,000
0,382
0,133
2005
0,090
1,000
0,311
0,208
ródo: Opracowanie wasne na podstawie ankiety IERiG-PIB 2000 i 2005 r.

93

Por. B. Karwat- Wo niak: Zmiany w sytuacji… op. cit., s. 20.
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Zblione wnioski wycign mona na podstawie obserwacji ksztatowania si efektywnoci technicznej uzyskanej przy pomocy metody DEA ze
zmiennymi efektami skali (por. tabela 21).
Tabela 21. Efektywno techniczna gospodarstw spoza grupy wysokotowarowej
obliczona na podstawie metody parametrycznej DEA
(w wersji VRS o zmiennych efektach skali)
Odchylenie std. efektywnoci
Warto efektywnoci technicznej
technicznej
minimalna maksymalna
rednia
2000
0,045
1,000
0,420
0,146
2005
0,080
1,000
0,342
0,229
ródo: Opracowanie na podstawie ankiety IERiG-PIB 2000 i 2005.
Rok

W odniesieniu do cech warunkujcych efektywno techniczn sab
istotnoci statystyczn (na poziomie 10%) charakteryzoway si jedynie
zmienne odnoszce si do jakoci kapitau ludzkiego gospodarstwa, tj. wiek
(produkcyjny) i wyksztacenie ogólne kierownika gospodarstwa. Mechanizacja,
poziom inwestycji, skonno do ryzyka (wyraona wielkoci zobowiza)
oraz powizania z rynkiem gospodarstw nie wykazyway istotnej zalenoci
z efektywnoci jego gospodarowania w obu latach analizy. Moe to by efektem niezwykle niskiego poziomu wzrostu tych wielkoci w badanej grupie, stanowicego jedynie uamek analogicznych cech w gospodarstwach wysokotowarowych. Stanowi to tym samym dodatkowy dowód na charakter dziaalnoci tej
grupy gospodarstw skierowany na zaspokajanie wasnych podstawowych potrzeb a nie ch osignicia przychodów. Czynnikiem wpywajcym na poziom
efektywnoci technicznej tych gospodarstw nie bya równie ich sia ekonomiczna – wyraona w ESU, sab zaleno udao si natomiast zidentyfikowa
pomidzy wielkoci gospodarstwa (przynalenoci do grupy obszarowej)
a jego efektywnoci. Wiksze gospodarstwa charakteryzoway si wyszymi
wska nikami efektywnoci technicznej – wielkoci te byy skorelowane na poziomie 0,5-0,6 w ujciu wska nika korelacji Pearsona.

2. Kondycja ekonomiczna gospodarstw wysokotowarowych a poziom
efektywnoci technicznej i specjalizacji
Kondycja jest to sowo pochodzenia aciskiego (conditio – warunek,
umowa) oznaczajce midzy innymi ogólny stan (pooenie, sytuacj) danego
obiektu, zwaszcza warunki ekonomiczne jakiego podmiotu produkcyjnego lub
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jakiej dziedziny gospodarczej94. Takie rozumienie tego okrelenia sugeruje, e
w gr wchodz przemiany w sytuacji gospodarczej danego podmiotu (bd ich
grupy), któr wyznacza szereg parametrów (np. wielko aktywów, wynik finansowy, rozmiary sprzeday itp.), pod wpywem wielu rónorodnych determinant, takich jak midzy innymi zmiany w uwarunkowaniach koniunkturalnych,
poziomie rozwoju spoeczno-gospodarczego, stosowanych technologiach, potencjale produkcyjnym etc. Tym samym jest to kategoria zoona i trudna do
jednoznacznego okrelenia (pomiaru).
Problematyka oceny kondycji ekonomicznej podmiotów funkcjonujcych
w sferze produkcji artykuów rolniczych komplikuje dodatkowo równie dominujcy w tym segmencie aktywnoci gospodarczej rodzinny systemem organizacji produkcji, który warunkuje niejednorodny cel posiadania gospodarstwa
rolnego. Pomimo wieloci funkcji, jakie spenia wobec uytkownika i jego rodziny gospodarstwo chopskie, mona przyj, e podstawowym celem funkcjonowania takiego podmiotu jest dziaalno produkcyjna i zapewnienie rodzinie
rolniczej warunków ycia na spoecznie akceptowanym poziomie, poprzez denie do maksymalizacji uzyskiwanego z tej aktywnoci efektu95. Takie nastawienie do prowadzonego gospodarstwa rolnego jest dominujce w odniesieniu
do analizowanej grupy jednostek wysokotowarowych, bdcym wycznym
bd gównym miejscem aktywnoci zawodowej rolnika i czonków jego rodziny oraz podstawowym, czy te jedynym ródem ich utrzymania96. Tym samym
kondycj ekonomiczn tej kategorii podmiotów wyznacza szereg parametrów
odzwierciedlajcych sytuacj gospodarcz (ekonomiczn), któr mona rozpoznawa przez pryzmat posiadanego majtku produkcyjnego, bd na podstawie
szeregu kategorii finansowych, jak np. sprzeda, dochód, zaduenie czy aktywno inwestycyjna itp. Za pomoc kadego z wymienionych mierników mona
oceni inny aspekt odzwierciedlajcy pooenie gospodarcze podmiotów funkcjonujcych w sferze produkcji rolniczej. W pracy zostan one zaprezentowane
w taki sposób, na jaki pozwala posiadany materia empiryczny i metodologia
ustalania poszczególnych kategorii ekonomicznych.
Efekty gospodarowania w rolnictwie rodzinnym s uwarunkowane wieloma czynnikami wpywajcymi na ich wielko. Czynniki te mog mie zarówno charakter zewntrzny, czyli niezaleny od rolnika, bd jego wpyw jest
94

Wielki sownik wyrazów obcych, M. Bako (red.), PWN, Warszawa 2005, s. 663.
F. Tomczak: Gospodarstwo rodzinne, [w:] Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja,
Warszawa 1998, s. 340.
96
zob. B. Karwat-Wo niak: Gospodarstwa wysokotowarowe w rolnictwie chopskim. Synteza
wyników bada w okresie 2005-2009, Program Wieloletni, Raport nr 151, IERiG -PIB, Warszawa 2009, s. 41, 70-71.
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minimalny, jak i wewntrzny, tj. ksztatowanych przez producenta rolnego.
W pierwszym przypadku ich wyznacznikiem s np. uwarunkowania makroekonomiczne, polityczne i spoeczne w otoczeniu podmiotów gospodarczych97.
Wród czynników uzalenionych od producentów rolnych, obok rozmiarów
posiadanych zasobów produkcyjnych, naley zaliczy szeroko rozumian jako zarzdzania. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano si na wewntrznych aspektach funkcjonowania gospodarstw rolnych, a przede wszystkim racjonalnym dziaaniu i sprawnym gospodarowaniu, zatem skutecznym
wykorzystaniu zaangaowanych w proces wytwórczy nakadów. Takie podejcie zostao podyktowane faktem, e jakociowe i ilociowe przeobraenia
w poziomie wyposaenia w majtek produkcyjny podmiotów wysokotowarowych byy przedmiotem wczeniejszych opracowa98. Ponadto waniejsze zagadnienia zwizane z problematyk zmian w zasobach wytwórczych tej kategorii rodzinnych gospodarstw rolnych s równie przywoywane we wczeniejszych rozdziaach niniejszej pracy.
W analizie wpywu przeobrae w funkcjonowaniu rodzinnych gospodarstw rolnych na ich kondycj ekonomiczn posuono si:
– zawansowaniem procesu upraszczania i specjalizacji profilu produkcyjnego
gospodarstwa,
– skutecznoci wykorzystania posiadanych zasobów wytwórczych.
Do zbadania efektów dziaa w kierunku upraszczania profilu produkcyjnego jednostek wysokotowarowych, których odzwierciedleniem jest coraz wyra niejsze wydzielanie si asortymentu artykuów stanowicych ich gówn
ofert rynkow, omawiane gospodarstwa pogrupowano wedug udziau wartoci
produkcji towarowej jednego rodzaju (grupy) produktu rolniczego w cakowitej
produkcji na rynek poszczególnych podmiotów. Przy wyliczaniu tego wska nika produkty czono w grupy ze wzgldu na podobne wymagania technologiczne (np. zboa) i powizania w procesie ich wytwarzania (np. mleko i przetwory
mleczne)99. Takie podejcie umoliwia wykazanie znaczenia specjalizacji
97

por. A. Kowalski, W. Rembisz: Rynek i interwencjonizm a efektywno i sprawiedliwo
spoeczna, IERiG -PIB, Warszawa 2005, s. 52.
98
Problematyka zmian zasobów wytwórczych tworzcych rodzinne gospodarstwa wysokotowarowe zostaa zaprezentowana miedzy innymi w pracach: B. Karwat-Wo niak, P. Chmieliski:
Highly commercial farms in family forming in Poland, Program Wieloletni, Raport 72.1,
IERiG -PIB, Warszawa 2007; B. Karwat-Wo niak: Socio-economic characteristics of highly
commercial family farms (changes in 2000-2005), Program Wieloletni, Raport 83.1, IERiG -PIB,
Warszawa 2008; B. Karwat-Wo niak: Zmiany w sytuacji ekonomicznej rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych, Program Wieloletni, Raport 111, IERiG -PIB, Warszawa 2008.
99
W konsekwencji produkty rolnicze wytwarzane na rynek przez gospodarstwa podzielono na
nastpujce grupy: zboa, ziemniaki, roliny przemysowe, uprawy nasienne, warzywa grun85

w efektach uzyskiwanych z prowadzonej dziaalnoci rolniczej, a jednoczenie
ogranicza oddziaywanie kierunku produkcji rolniczej na osigane rezultaty
ekonomiczne, wynikajce z relacji cenowych.
Kierujc najwysz wielkoci tak ustalonego kryterium, analizowane gospodarstwa wysokotowarowe podzielono na trzy grupy podmiotów:
- wielokierunkowe, gdy udzia kadego z wyodrbnionych rodzajów artykuów
rolniczych w cakowitej rolniczej produkcji towarowej by mniejszy ni 40%,
- o uproszczonym profilu produkcyjnym, kiedy wymienione powyej kryterium,
przynajmniej dla jednej grupy artykuów uksztatowao si na poziomie 40-75%,
- wyspecjalizowane, jeli przytoczony powyej warunek wynosi co najmniej 75%.
Wykres 6. Czsto wystpowania gospodarstw wysokotowarowych
w zalenoci zaawansowania procesu specjalizacji produkcji
wedug wartoci wspóczynnika technicznej efektywnoci produkcji
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ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 2005.

Do zobrazowania zmian w technikach wytwarzania posuono si skutecznoci wykorzystania czynników zastosowanych w produkcji rolniczej,
gdy wszelkie zmiany relacji pomidzy nimi znajduj odzwierciedlenie w ich
ogólnej efektywnoci, któr generalnie mona rozoy na efektywno cenow

towe, owoce, grzyby, produkty spod oson, konie, trzod chlewn, bydo i mleko, ywiec drobiowy i jaja, ywiec barani i wen oraz pozostae (artykuy pszczelarskie, zwierzta futerkowe, zioa, kozy, strusie itp.).
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i techniczn100. Indywidualni producenci rolni w zasadzie nie maj wpywu na
poziom cen, z tego wzgldu sprawno stosowanych przez nich technik uwarunkowana jest w gównej mierze od rozdysponowania posiadanych zasobów
produkcyjnych w najbardziej optymalny sposób101, co znajduje odzwierciedlenie
w wielkoci wska ników obrazujcych efektywno techniczn. Jak ju wczeniej zaznaczono, w teorii ekonomicznej i praktyce gospodarczej stosowane s
rónorodne miary i metody okrelania poziomu wykorzystania zastosowanych
w dziaalnoci rolniczej czynników produkcji. Przy czym biorc pod uwag charakter danych empirycznych, wielko próby, okres obserwacji, w tej czci
pracy do przedstawienia badania rezultatów zmian w technikach wytwórczych
korzystano wycznie ze wspóczynnika technicznej efektywnoci produkcji
ustalonego metod parametryczn SFA.
Biorc pod uwag warto wspóczynnika efektywnoci technicznej produkcji, z badanego segmentu rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych wydzielono grupy cztery kategorie podmiotów. Do pierwszej grupy uznanej za sabo wykorzystujc posiadane zasoby produkcyjne zaliczono gospodarstwa wysokotowarowe o wspóczynniku efektywnoci technicznej mniejszej ni 0,40.
Do rednio wykorzystujcych stosowne w produkcji rolniczej czynniki produkcji zakwalifikowano jednostki, których wspóczynnik efektywnoci technicznej
mieci si w przedziale od 0,40 do 0,70), a gospodarstwa wysokotowarowe
z racjonalnym zastosowaniem nakadów produkcyjnych osigay warto analogicznego wska nika na poziomie co najmniej 0,70. W tej grupie wyróniono
równie podmioty z optymalnym uytkowaniem rodków wytwórczych, przy
czym miara ich efektywnoci technicznej wyniosa przynajmniej 0,96.
Naley równie zaznaczy, e w analizowanej grupie wystpiy równie,
powszechnie sygnalizowane, zwizki pomidzy poziomem wyspecjalizowania
gospodarstwa a osiganym stopniem wykorzystania posiadanych zasobów produkcyjnych. Takie zalenoci potwierdzia midzy innymi struktura gospodarstw wysokotowarowych wedug zakresu specjalizacji i wartoci wspóczynnika technicznej efektywnoci produkcji.
Z zebranych materiaów wynika, e chocia gospodarstwa wysokotowarowe róni si pod wzgldem uproszczenia i wyspecjalizowania profilu wytwórczego w kadym przedziale wartoci wspóczynnika technicznej efektywnoci produkcji, to im wysza wielko tego wska nika, tym czciej wystpo100

por. Z. Kowalski: Kategorie efektywnoci produkcji (w wietle teorii produkcji), Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4/1992.
101
zob. J. Ziókowska: Analiza efektywnoci ekonomicznej i produktywnoci, [w:] Analiza
efektywnoci ekonomicznej i finansowej przedsibiorstw rolnych powstaych na bazie maj tku
WRSP, IERiG -PIB, Warszawa 2008, s. 115.
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way podmioty wyspecjalizowane. Ponadto w analizowanym okresie ta zaleno ulega wzmocnieniu. Przykadowo w 2005 roku odsetek wyspecjalizowanych gospodarstw wysokotowarowych w grupie z wartoci wspóczynnika
efektywnoci technicznej w przedziale powyej 0,70 wynosi ponad 71%, podczas gdy w 1992 roku analogiczny udzia stanowi 46% wartoci.

2.1. Dochód rolniczy
Jak ju wczeniej wspomniano, do pomiaru sytuacji gospodarczej wykorzystywane s róne wska niki, sporód których gówn rol przypisuje si
efektowi ekonomicznemu z uytkowania rodzinnego gospodarstwa rolnego
w formie wyniku finansowego, który w tej kategorii podmiotów gospodarczych
wystpuje w postaci dochodu rolniczego102.
Tabela 22. Zrónicowanie dochodu z dziaalnoci rolniczej gospodarstw
wysokotowarowych wedug wska nika efektywnoci technicznej
Przecitnie
Warto wspóczynnika efektywnoci technicznej (SFA)
w tym
w gosp.
Wyszczególnienie
wysokotodo 0,4
0,4 – 0,7
0,7 i wicej
0,96 i wicej
warowych
Warto* dochodu rolniczego w 1992 roku w z na:
- 1 gospodarstwo
9 997
8 760
9 767
15 441
- 1 FWU
4 844
4 467
4 845
7 353
Warto* dochodu rolniczego w 1996 roku w z na:
- 1 gospodarstwo
33 848
32 012
33 539
35 651
39 763
- 1 FWU
18 773
16 745
19 084
20 680
26 989
Warto* dochodu rolniczego w 2000 roku w z na:
- 1 gospodarstwo
42 130
40 665
41 300
47 093
65 288
- 1 FWU
25 153
23 679
25 556
26 933
43 047
Warto* dochodu rolniczego w 2005 roku w z na:
- 1 gospodarstwo
80 545
66 663
93 122
126 909
- 1 FWU
46 785
36 184
57 509
75 094
* wartoci nominalne
ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

Dochód rolniczy103 ma swe róda wycznie w gospodarstwie rolnym
i z tego wzgldu jego wielko w znacznym stopniu warunkuje skuteczno wykorzystania posiadanych zasobów produkcji rolniczej.
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L. Goraj: Dochód rolniczy, [w:] Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, s. 122.
103
W opracowaniu, pomimo pewnych rónic metodologicznych, kategorie dochód: rolniczy,
z gospodarstwa rolnego i z dziaalnoci rolniczej traktuje si jako tosame. Dochód rolniczy
stanowiy tylko dochody pienine ze sprzeday produkcji rolniczej, z dziaalnoci prowa88

Dochód z dziaalnoci rolniczej jest czynnikiem najwaniejszym w wyznaczaniu kondycji ekonomicznej, poniewa okrela poziom opaty pracy i innych czynników zaangaowanych w proces wytwarzania produktów rolniczych,
a take moliwoci trwania na rynku i szans dalszego rozwoju poszczególnych
gospodarstw104, albowiem utrzymanie konkurencyjnoci (udziau w rynku) wymaga zapewnienia skali inwestycji na poziomie podanej stopy reprodukcji105.
Wprawdzie zakres odnowy majtku wytwórczego stanowi efekt oddziaywania
równie czynników egzogenicznych oraz osobniczych cech i nastawie rolnika,
ale wielko dochodu z dziaalnoci rolniczej w fundamentalnym stopniu determinuje moliwo sfinansowania inwestycji produkcyjnych w poszczególnych
gospodarstwach. Ponadto, w analizowanej grupie jednostek wysokotowarowych
dochód z prowadzonej dziaalnoci rolniczej determinuje wielko dochodu
ogólnego (osobistego, rozporzdzalnego), jaki osigaj uytkujce t kategori
gospodarstw rodziny. Z analizy wieloci i rodzajów róde dochodów pieninych rodzin (gospodarstw domowych) zwizanych z uytkownikiem jednostek
wysokotowarowych wynika, e okoo 75% z nich uzyskiwao wprawdzie równie dochody inne ni z wasnej dziaalnoci rolniczej, ale ich wielko bya
zawsze nisza ni dochód z gospodarstwa. Oprócz tego, znaczenie dochodów
z dziaalnoci rolniczej w wyrónionym zbiorze gospodarstw ulego pewnemu
wzmocnieniu, albowiem udzia dochodu rolniczego w cakowitych budetach tych
rodzin zwikszy si z 82% w 1992 roku do 87% w roku 2005106. Tym samym w tej
kategorii podmiotów wielko dochodu rolniczego w zasadniczy sposób wyznacza poziom konsumpcji i materialne warunki ycia populacji zwizanej z t kategori rodzinnych gospodarstw rolnych.
Zrónicowanie wartoci dochodu rolniczego z gospodarstw wysokotowarowych wedug poziomu zaawansowania procesu upraszczania profilu produkcyjnego i poziomu efektywnoci wykorzystania ponoszonych nakadów potwierdziy ogólnie znan prawidowo korzystnego wpywu specjalizacji i racjonalizacji wykorzystania zaangaowanych czynników wytwórczych na dodzonej w oparciu o majtek gospodarstwa rolnego (np. usugi mechanizacyjne, agroturystyczne), a od 2005 roku równie dopaty bezporednie. Ze wzgldu na charakter danych ankietowych dochody z produkcji rolniczej obliczono w oparciu o szacunki Zakadu Rachunkowoci
Rolnej IERiG -PIB, zgodnie z którymi tylko 40% wartoci sprzeday artykuów rolniczych
spenia funkcje dochodowe.
104
Zob. W. Józwiak: (red.): Sytuacja ekonomiczna… op. cit., s. 13.
105
J.St. Zegar: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej,
IERiG -PIB, Warszawa 2008, s. 24.
106
Por. B. Karwat-Wo niak: Zmiany w sytuacji ekonomicznej rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych, 2009, Program Wieloletni, Raport nr 111, IERiG -PIB, Warszawa 2008, s. 78-84 oraz
Gospodarstwa wysokotowarowe w rolnictwie chopskim. Synteza wyników bada w okresie
2005-2009, Program Wieloletni, Raport 151, IERiG -PIB, Warszawa 2009, s. 69-80.
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chodowo dziaalnoci rolniczej. wiadczy o tym wzrost wartoci dochodu
uzyskiwanego z rodzinnego gospodarstwa wysokotowarowego wraz z powikszaniem poziomu specjalizacji i wielkoci wspóczynnika efektywnoci technicznej w kadym z wyodrbnionych do bada okresie (tab. 22 i 23).
Tabela 23. Zrónicowanie dochodu z gospodarstw wysokotowarowych wedug
zaawansowania procesu upraszczania i specjalizacji produkcji rolniczej
rednio w gospodarstwach wysokotowarowych
w tym
Wyszczególnienie
razem
wielokierunz uproszczonym
wyspecjalizokowych
profilem produkcyjnym
wanych
Warto* dochodu rolniczego w 1992 roku w z na:
- 1 gospodarstwo
9 997
7 974
8 097
12 607
- 1 FWU
4 844
3 808
3 923
6 708
Warto* dochodu rolniczego w 1996 roku w z na:
- 1 gospodarstwo
33 848
25 754
30 040
49 252
- 1 FWU
18 773
13 006
16 859
28 298
Warto* dochodu rolniczego w 2000 roku w z na:
- 1 gospodarstwo
42 130
36 811
42 717
43 012
- 1 FWU
25 153
23 171
26 638
28 377
Warto* dochodu rolniczego w 2005 roku w z na:
- 1 gospodarstwo
80 545
64 006
75 881
88 328
- 1 FWU
46 785
32 003
45 414
50 322
* wartoci nominalne
ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

Przedstawione powyej oddziaywanie racjonalizacji dziaania i polepszania
prawidowoci gospodarowania na efekty finansowe rodzinnego gospodarstwa wysokotowarowego oraz systematycznie powikszajca grupa podmiotów, cechujcych si relatywnie wysokim poziomem wyspecjalizowania107 i wykorzystania po-

107

Z analizy struktury gospodarstw wysokotowarowych wedug powyej okrelonych kryteriów wynika, e w latach 1992-2005 nastpiy wyra nie zmiany w procesie specjalizacji produkcji analizowanej zbiorowoci podmiotów rolnych. wiadczyo o tym prawie 10-krotne
ograniczenie udziau jednostek wielokierunkowych (z 47,9 do 4,9%) oraz ponad 3,5-krotny
wzrost wysokoci odsetka podmiotów uznanych za wyspecjalizowane (z 15 do 54%).
W przypadku gospodarstw wysokotowarowych o uproszczonym profilu wytwórczym, skala
ich wystpowania wzrosa nieznacznie (z 37% w 1992 roku do 41% trzynacie lat pó niej,
zatem tylko 4 pp.). Dla porównania w zbiorze gospodarstw produkujcych na rynek, ale nie
speniajcych kryteriów przyjtych dla podmiotów wysokotowarowych, w 2005 roku tylko
niespena 4 jednostki uznano za wyspecjalizowane, 8% stanowiy podmioty o uproszczonym
profilu produkcyjnym.
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siadanych zasobów produkcyjnych108 skutkowaa relatywnie dynamicznym zwikszeniem si dochodowoci segmentu gospodarstw wysokotowarowych.
Z danych ankietowych wynika, e w latach 1992-2005 warto dochodu
z gospodarstwa wysokotowarowego zwikszya si z niespena 10,0 do 80,5 tys.
z, czyli ponad omiokrotnie. Tym samym by to wzrost 3,5-razy wyszy ni
odnotowany w tym czasie poziom inflacji109. By to relatywnie duy wzrost,
zwaszcza na tle pozostaych rodzin z gospodarstw z produkcj towarow. W tej
grupie roczne dochody rolnicze w analizowanym okresie wzrosy realnie tylko
o okoo dwie trzecie110. W konsekwencji wzrosa „przewaga” podmiotów wysokotowarowych pod wzgldem wielkoci uzyskiwanego dochodu rolniczego nad
pozostaymi gospodarstwami z produkcj towarow. W 1992 roku stosunek pomidzy redni wielkoci dochodu rolniczego uzyskiwanego z podmiotu wysokotowarowego a pozostaymi gospodarstwami rynkowymi ksztatowa si jak
6 : 1, a w 2005 roku jak 8 : 1.
Narastanie rónic w dochodowoci porównywanych kategorii gospodarstw zaznaczyo si równie w zakresie relacji dochodu rolniczego do pracujcych w gospodarstwach wysokotowarowych. W 2005 roku rednia warto
dochodu z gospodarstwa wysokotowarowego w przeliczeniu na 1 w peni zatrudnionego czonka rodziny wynosia 46,8 tys. z i bya to wielko ponad
5-krotnie wysza ni wielko analogicznego wska nika wród reszty gospodarstw towarowych, który stanowi okoo 9,0 tys. z. Trzynacie lat wczeniej
identycznie liczona rónica bya niespena 4-krotna.
Zaprezentowane powyej dysproporcje w rozmiarach dochodów rolniczych wskazyway midzy innymi na du determinacj rolników z gospo-

108

Z rozkadu gospodarstw wysokotowarowych wedug wartoci wspóczynnika technicznej
efektywnoci produkcji wynika, e w 2005 roku 52,4% jednostek wysokotowarowych osigno wspóczynnik technicznej efektywnoci produkcji o wartoci co najmniej 0,70, podczas
gdy w 1992 roku taki poziom efektywnoci stwierdzono tylko w 4,6% podmiotach wysokotowarowych. Ponadto w 2005 roku, prawie 2,5% jednostek wysokotowarowych cechowao
si poziomem wykorzystania czynników produkcji zblionym do optymalnego, gdy warto
wska nika SFA wyniosa przynajmniej 0,96, a trzynacie lat wczeniej takich przypadków nie
stwierdzono. Naley równie podkreli, e w 1992 roku w wikszo, bo a w 62,4% gospodarstw wysokotowarowych wspóczynnik efektywnoci technicznej produkcji by niszy ni
0,40, a w 2005 roku adne z analizowanej kategorii gospodarstw nie byo w takim pooeniu.
109
Skumulowany wska nik wzrostu cen towarów i usug konsumpcyjnych GUS wyniós
w latach 1992-2005 – 476,3%.
110
W latach 1992-2005 przecitny dochód z gospodarstwa produkujcego na sprzeda artykuy rolne, ale nie speniajcego kryterium przyjtych dla jednostek wysokotowarowych zwikszy si nominalnie o 538,5% (z 1 560 do 9 960 z).
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darstw wysokotowarowych w ksztatowaniu pozycji konkurencyjnej swoich
warsztatów pracy i siganiu po profity Wspólnej Polityki Rolnej111.
Wykres 7. Przecitna warto dochodu rolniczego w przeliczeniu
na gospodarstwo w wyrónionych kategoriach podmiotów
wedug grup obszarowych
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Naley równie zaznaczy, e due rónie w poziomie dochodów rolniczych nie przekadaj si wprost na skal globalnych dysproporcji dochodowych
rodzin (gospodarstw domowych) zwizanych z uytkownikiem wyodrbnionych
kategorii gospodarstw rolnych, tj. wysokotowarowych i pozostaych rynkowych.
W przeciwiestwie do rodzin z podmiotów wysokotowarowych, podstaw budetów domowych rodzin uytkujcych gospodarstwa produkujce na rynek, ale
nie zakwalifikowane do grupy wysokotowarowych, byy dochody spoza rolnictwa. W tym zbiorze w 1992 roku dochód z gospodarstwa stanowi ponad 38% cakowitych dochodów, a w 2005 roku byo to tylko niespena 33%. Z tego wzgldu
poziom zrónicowania ogólnych dochodów rodzin zwizanych z porównywanym
kategoriami rodzinnych gospodarstw rolnych byo znacznie mniejsze, chocia potwierdzao wiksz (i nasilajc si) koncentracj dochodów w gospodarstwach wysokotowarowych anieli w pozostaych. W 1992 roku roczny dochód cakowity rodzin w przeliczeniu na 1 osob w gospodarstwach wysokotowarowych wynosi 2,1
tys. z i by mniejszy o 62% ni wród reszty rodzin z gospodarstw rynkowych,
111

zob. B. Karwat-Wo niak, P. Chmieliski: Highly commercial farms… op. cit., s. 75-90.
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który stanowio 1,3 tys. z. W 2005 roku ta przewaga wzrosa a do 160%,
a przecitny roczny dochód ogólny na jednego czonka rodziny w porównywanych kategoriach indywidualnych gospodarstw rolnych wynosi odpowiednio:
19,0 i 7,3 tys. z.
Przy interpretacji dysproporcji wartoci dochodów z dziaalnoci rolniczej
jednostek wysokotowarowych i reszty gospodarstw produkujcych na rynek naley
bra pod uwag odmiennoci strukturalne, zwaszcza obszarowe pomidzy wymienionymi kategoriami podmiotów funkcjonujcych w sferze produkcji rolniczej.
Jak wykazano wczeniej, ogólna rednia wielko obszarowa wyrónionych
kategorii gospodarstw poka nie si rónia. Ponadto w przypadku podmiotów nie
zakwalifikowanych do grupy jednostek wysokotowarowych znaczco odbiega od
wielkoci tworzcej potencjalne warunki ywotnoci112, sprawnoci i konkurencyjnoci113, co znalazo midzy innymi potwierdzenie w relatywnie niskiej przecitnej
wartoci wspóczynnika efektywnoci technicznej produkcji, który obliczony na
podstawie metody SFA wyniós w 2005 roku 0,246, pi lat wczeniej byo to
0,317. Jednoczenie naley podkreli, e podobnie jak w segmencie wysokotowarowym, w gospodarstwach spoza tej zbiorowoci stopie wykorzystania ponoszonych nakadów produkcyjnych by powizany z wielkoci danego podmiotu.
Przemawia za tym fakt, e warto wspóczynnika efektywnoci technicznej produkcji znaczco podwyszaa si wraz ze wzrostem areau gospodarstwa rynkowego, ale nie zakwalifikowanego do grupy jednostek wysokotowarowych. Przykadowo w 2005 roku rednia warto tego wska nika wyliczona metod SFA zwikszya z 0,211 w grupie pozostaych jednostek rynkowych najmniejszych (1-5 ha
UR) do 0,911 w zbiorze podmiotów 30-50 ha UR. Naley podkreli, e w kadej
grupie obszarowej byy to wielkoci wyra nie nisze ni osigane przez gospodarstwa wysokotowarowe o tej samej powierzchni.
Z areaem gospodarstwa, z reguy dodatnio skorelowany jest rozkad
strukturalny majtku produkcyjnego, a take rozmiary prowadzonej dziaalnoci
rolniczej. Wprawdzie specjalizacja umoliwia powikszenie tej skali bez zwikszania powierzchni gospodarstwa, lecz wzrost areau przesuwa granice skali
produkcji114. Obecnie pojawi si jeszcze jeden czynnik warunkujcy poziom
dochodów z dziaalnoci rolniczej i zdeterminowany w znacznej mierze obsza112

Z bada wynika, e przecitna wielko uprawianej ziemi w indywidualnych gospodarstwach rolnych o wielkoci ekonomicznej co najmniej 8 ESU wynosia okoo 27 ha UR i by
to area ponad 3,5-krotnie wikszy ni redni obszar podmiotu nie speniajcego kryteriów dla
jednostek wysokotowarowych, który stanowi nieco ponad 7 ha UR.
113
Zob. J.St. Zegar: Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady
XXI wieku, IERiG -PIB, Warszawa 2009, s. 161, 200.
114
J.St. Zegar: Struktura polskiego… op. cit., s. 218.
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rem gospodarstwa rolnego, a mianowicie dopaty bezporednie. Tym samym,
pomimo zmian w warunkach polskiego rolnictwa, statystycznie ujmujc nadal
ma miejsce wyra ny, dodatni zwizek wielkoci dochodu rolniczego z obszarem
gruntów rolnych gospodarstwa rodzinnego115. Zaleno pomidzy obszarem
gospodarstwa a efektami ekonomicznymi (dochodem rolniczym) z prowadzonej
dziaalnoci rolniczej utrzymywaa si równie w analizowanych kategoriach
rodzinnych gospodarstw rolnych. W 2005 roku wspóczynnik korelacji Persona
w przypadku gospodarstw wysokotowarowych wynosi 0,719, a w przypadku
pozostaych podmiotów rynkowych – 0,777.
Wykres 8. Przecitna warto dochodu rolniczego w przeliczeniu na 1 w peni
zatrudnionego czonka rodziny rolniczej w wyrónionych kategoriach
podmiotów wedug grup obszarowych
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Biorc pod uwag kluczow rol areau wielkoci gospodarstw w wyznaczaniu rozmiarów produkcji rolniczej i ekonomicznych efektów gospodarowania porównano dochodowo wyrónionych w badaniach kategorie indywidualnych gospodarstw rolnych. Z konfrontacji wartoci dochodu rolniczego wynika,
e w 2005 roku, podobnie jak i w latach wczeniejszych, bez wzgldu na obszar
uprawianej ziemi podmioty wysokotowarowe cechowaa wysza dochodowo
ni porównywanych podmiotów spoza segmentu wysokotowarowego. Ta przewaga zaznaczya si zarówno z perspektywy producenta rolnego (wykres 7),
115

J.St. Zegar: Dochody w rolnictwie… op. cit., s. 99-100.
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jak i dochodów z czynników produkcji rolniczej, któr odzwierciedla warto
dochodu rolniczego w przeliczeniu na penozatrudnionego (wykres 8). W 2005
roku podobnie jak w latach wczeniejszych, rozbienoci w dochodowoci, zarówno z punktu widzenia producenta rolnego, jak i z perspektywy poziomu wynagrodzenia czynników produkcji najsilniej uwidoczniy si w gospodarstwach
o stosunkowo niewielkiej powierzchni, zwaszcza w przedziale 1-2 ha UR.
W tej grupie obszarowej rednia warto dochodu rolniczego z gospodarstwa
wysokotowarowego bya 23-krotnie, a w przeliczeniu na 1 FWU 10-krotnie
wysza ni wród reszty jednostek towarowych o tym samym areale. Trzynacie
lat wczeniej analogiczne rónice byy równie znaczce, ale ponad czterokrotnie mniejsze. Naley jednak przypomnie, e w grupie gospodarstw maych powierzchniowo jednostki wysokotowarowe wystpoway incydentalnie (stanowiy tam zaledwie niespena 1%).
Z bada wynika, e chocia rozbienoci w poziomie dochodowoci porównywanych kategorii podmiotów stopniowo malay wraz ze wzrostem ich
areau, to poczwszy od grupy obszarowej 15-20 do 30-50 ha UR116 te rónice
byy w miar stabilne. Skala rozpitoci „przewagi” jednostek wysokotowarowych wynosia: od 131% (w grupie obszarowej 20-30 ha UR) do 151%
(w przedziale obszarowym 15-20 ha UR). Z kolei tendencje w dysproporcjach
w wartoci dochodu rolniczego w odniesieniu do 1 FWU pomidzy gospodarstwami wysokotowarowymi a reszt podmiotów rynkowych byy zblione, chocia dominacja pierwszej z wymienionych kategorii jednostek bya nieco mniejsza, a odnotowana rónica wahaa si od 103% (w przedziale od 15 do 20 ha
UR) do 108% (w grupie obszarowej 30-50 ha UR).
Reasumujc naley uzna, e w odniesieniu do efektów ekonomicznych
z prowadzonej dziaalnoci rolniczej waniejsze s relacje pomidzy czynnikami
produkcji anieli absolutny poziom jednego z nich.

2.2. Dziaalno inwestycyjna
Wska nikiem kondycji ekonomicznej gospodarstw rolnych s równie informacje o zachowaniach inwestycyjnych poszczególnych producentów rolnych.
Skala realizowanych inwestycji rolniczych jest niezbdnym warunkiem budowa-

116

Naley doda, e brak jest gospodarstw 50-hektarowych i wikszych w gronie podmiotów
towarowych, ale nie zakwalifikowanych do grupy wysokotowarowych.
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nia ich pozycji w agrobiznesie117, informuje równie o postawach uytkowników
gospodarstw wobec prowadzonej dziaalnoci rolniczej118. Ponadto fakt prowadzenia, a w gównej mierze rozmiary produkcyjnej dziaalnoci inwestycyjnej
wskazuj na umiejtnoci dostosowania si do zmieniajcego si otoczenia, co
stanowi wany czynnik warunkujcy zdolnoci konkurencyjne. Równoczenie
zachowania inwestycyjne poszczególnych producentów rolnych s w duym
stopniu uzalenione do kondycji ekonomicznej uytkowanych gospodarstw.
Polskie gospodarstwa rolne powinna cechowa relatywnie dua aktywno inwestycyjna z wielu powodów. W warunkach globalizacji, która w coraz
wikszym zakresie dotyczy równie rolnictwa, umocnienie a nawet utrzymanie
pozycji na rynku rolnym i sprostanie wymogom odbiorców surowców rolniczych wie si z koniecznoci podjcia intensywnych dziaa o charakterze
inwestycyjnym, poprawiajcych konkurencyjno wytwarzanych surowców rolniczych, zarówno w paszczy nie kosztowej, jak i jakociowej. Osignicie tego
efektu wie si zazwyczaj z odpowiednim procesem inwestycyjnym w obrbie
trwaego majtku produkcyjnego, poniewa stanowi on z reguy jeden z waniejszych sposobów dyfuzji postpu i innowacji do stosownych metod wytwarzania surowców rolniczych. Nawet jeeli prowadzona dziaalno inwestycyjna
ma w gównej mierze charakter restytucyjny, to jednak powoduje odtworzenie
majtku produkcyjnego w skali rozszerzonej, gdy rolnik zazwyczaj siga po
nowe technologie, które s sprawniejsze od wycofanych z uycia119. Tym samym stanowi ródo postpu i innowacyjnoci, gównie technologicznej
w produkcji rolniczej, co z reguy wie si z popraw dochodowoci dziaalnoci rolniczej.
Postp w prowadzonej dziaalnoci rolniczej moe mie równie charakter nieinwestycyjny. Wród róde wszelkiego rodzaju usprawnie bezinwestycyjnych, wymienia si zwaszcza organizacj i zarzdzanie, to z praktyki wynika, e udoskonalanie organizacji i zarzdzania produkcj rolnicz wie si
z reguy z koniecznoci wprowadzania nowych technologii, co pociga za sob
potrzeb zrealizowania inwestycji produkcyjnych.

117

A. Wo: Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa. Eseje 2, IERiG ,
Warszawa 1995, s. 123.
118
B. Klepacki: Reakcja rolników prywatnych na wprowadzenie gospodarki rynkowej, [w:] Przemiany organizacji gospodarstw – nowe wyzwania w aspekcie integracji Polski z Uni Europejsk ,
t. 2, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kotaja, Kraków 1998, s. 7.
119
A. Wo: W poszukiwaniu modelu polskiego rolnictwa, IERiG , Warszawa 2004, s. 84-92.
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Tabela 24. Aktywno inwestycyjna w gospodarstwach wysokotowarowych
wedug wspóczynnika technicznej efektywnoci produkcji
Wyszczególnienie

Razem

Warto wspóczynnika efektywnoci
technicznej (SFA)
0,7
w tym
do 0,4
0,4 – 0,7
i wicej 0,96 i wicej

rednio rocznie w latach 1988-1992

- Odsetek gospodarstw z inwestycjami rolniczymi
- Warto wydatków inwestycyjnych* (w tys. z na 1 gospodarstwo z inwestycjami rolniczymi)
- Relacja kosztów inwestycji rolniczych do dochodu z dziaalnoci rolniczej**

20,8

18,9

24,2

23,1

–

2 999

2 058

3 526

9 473

–

20,3

16,3

29,8

38,6

–

rednio rocznie w latach 1992-1996

- Odsetek gospodarstw z inwestycjami rolniczymi
- Warto wydatków inwestycyjnych* (w tys. z na 1 gospodarstwo z inwestycjami rolniczymi)
- Relacja kosztów inwestycji rolniczych do dochodu z dziaalnoci rolniczej**

20,5

19,4

21,2

21,8

25,0

7 858

9 262

5 828

9 107

8 923

22,2

24,2

17,7

26,7

27,4

rednio rocznie w latach 1996-2000

- Odsetek gospodarstw z inwestycjami rolniczymi
- Warto wydatków inwestycyjnych* (w tys. z na 1 gospodarstwo z inwestycjami rolniczymi)
- Relacja kosztów inwestycji
rolniczych do dochodu z dziaalnoci rolniczej**

18,8

17,2

20,2

22,3

25,0

13 717

11 061

13 732

19 074

54 190

28,5

21,8

29,5

40,8

48,3

rednio rocznie w latach 2000-2005

- Odsetek gospodarstw z inwe16,1
–
17,5
14,9
stycjami rolniczymi
Warto wydatków inwestycyjnych* (w tys. z na 1 gospodar24 281
–
15 928
32 882
stwo z inwestycjami rolniczymi)
- Relacja kosztów inwestycji
rolniczych do dochodu z dziaal30,4
–
23,5
30,7
noci rolniczej**
* wartoci nominalne
** dotyczy gospodarstw inwestujcych w majtek produkcyjny
ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

12,7
75 048

46,8

Obok uwarunkowa zwizanych z koniecznoci niwelowania utrzymujcego si nadal, relatywnie ogólnie duego zapó nienia technologicznego naszego sektora rolnego w stosunku do gospodarstw rolnych z wikszoci pastw UE,
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zwaszcza „starych” pastw czonkowskich, nieodzowne s przede wszystkim
inwestycje warunkujce moliwo spenienia przez gospodarstwa wymaga
minimum rolnorodowiskowego (cross compliance).
Niedostosowanie si do wymogów UE w zakresie ochrony rodowiska
i produkcji bezpiecznej ywoci, dobrostanu zwierzt, a take zasad ochrony
zdrowia i bezpieczestwa pracy w gospodarstwie rolnym wie si z naoeniem
sankcji na rolnika w formie zmniejszenia (od 5 do 20%) wartoci pocztkowej
pomocy bezporedniej, w zalenoci od charakteru i wielkoci popenionego
zaniedbania. Ponadto potrzebne bd inwestycje zwizane z koniecznoci agodzenia niekorzystnych zmian klimatu na produkcj rolnicz120.
Z porównania nasilenia aktywnoci inwestycyjnej121 w badanej grupie
rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych wynika, e osignicie a nastpnie utrzymanie wysokiej efektywnoci technicznej wymaga duego wysiku
inwestycyjnego (tab. 24). wiadczy o tym midzy innymi wzgldnie dua i relatywnie stabilna skala gospodarstw wysokotowarowych, w których prowadzono inwestycje rolnicze. W latach 1988-1996 rednio w roku w niespena 21%
gospodarstwach wysokotowarowych prowadzono inwestycje produkcyjne.
W kolejnych latach, w których realizowano przedsiwzicia odtwarzajce, modernizujce i powikszajce majtek produkcyjny, udzia jednostek ulega
zmniejszeniu – w picioleciu 2000-2005 takie dziaania podejmowao nieco
ponad 16% zarzdzajcych gospodarstwami wysokotowarowymi. Niewielkie
wygaszanie dziaalnoci inwestycyjnej w segmencie wysokotowarowym nie
wskazuje na pogorszenie si kondycji ekonomicznej podmiotów go stanowicych, albowiem wrasta poziom produkcyjnych wydatków inwestycyjnych
w kolejnych badanych latach.
Przy czym nie chodzi tu tylko o nominaln warto nakadów pieninych
na sfinansowanie dziaa inwestycyjnych, ale równie o wzrost udziau wydat-

120

W. Józwiak: Kondycja ekonomiczna i perspektywy rozwoju rónych grup gospodarstw
rolniczych w Polsce, [w:] Wspóczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych, Studia i Raporty, IUNG-PIP, Puawy 2007, s. 19.
121
W opracowaniu za gospodarstwo z inwestycjami rolniczymi uznano wszystkie jednostki,
w których dokonano zakupów ziemi rolniczej, cigników i maszyn rolniczych oraz stada podstawowego zwierzt inwentarskich, a take prowadzono prace budowlane. W celu wyeliminowania gospodarstw dokonujcych tylko drobnych napraw uwzgldniono tylko te przypadki,
w których wydatki na prace remontowo-modenizacyjne w poszczególnych rodzajach budynków gospodarczych przekroczyy pewien puap kwotowy. Dla lat 1988-1992 byo to co najmniej 100 z, przy czym ze wzgldu na uwarunkowania inflacyjne t wielko w czteroleciu:
1992-1996 i 1996-2000 podniesiono do 1000 z, natomiast w okresie 2000-2005 do 1500 z.
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ków inwestycyjnych w dochodzie rolnika, tj. stopy inwestycji122. Ten wska nik
stanowi adekwatn miar zdolnoci do inwestowania i jest wyrazem midzy
innymi zdolnoci do generowania nadwyki ekonomicznej stanowicej odzwierciedlenie stanu kondycji ekonomicznej. W latach 1988-1992 w gospodarstwach wysokotowarowych z inwestycjami rolniczymi przeznaczano rednio
rocznie okoo 20% dochodu z dziaalnoci rolniczej. Te wielkoci w kolejnych
latach ulegy zwikszeniu, a koszty inwestycji produkcyjnych stanowiy kolejno: w latach 1992-1996 ponad 22%, prawie 29% w czteroleciu 1996-2000,
a w picioleciu 2000-2005 – ponad 30% wartoci dochodu rolniczego.
Z analizy tendencji w odniesieniu do aktywnoci inwestycyjnej uytkowników gospodarstw wysokotowarowych w zalenoci od poziomu wykorzystania
czynników produkcji w poszczególnych podmiotach wynika, e w kadym wyodrbnionym do bada okresie, wraz ze wzrostem stopnia wykorzystania zasobów
produkcyjnych w gospodarstwach wysokotowarowych zwikszaa si równie ich
zdolno do inwestowania (tab. 24). wiadczyy o tym zarówno dysproporcje
w wysokoci odsetka jednostek wysokotowarowych z inwestycjami rolniczymi, jak
i w udziale nakadów inwestycyjnych w dochodzie rolniczym pomidzy grupami
podmiotów o rónym wspóczynniku efektywnoci technicznej. Przykadowo
rednio rocznie w latach 1992-1996 w grupie gospodarstw wysokotowarowych,
których wspóczynnik technicznej efektywnoci produkcji SFA nie przekroczy
0,4, inwestycje rolnicze prowadzono w niespena 21% gospodarstw wysokotowarowych i przeznaczano na sfinansowanie tych dziaa nieco ponad 22% dochodu
rolniczego, a gdy wspóczynnik SFA wynosi przynajmniej 0,96 analogiczny
wska nik wynosi odpowiednio 25 i 27%. Z kolei w latach 1996-2000 te wielkoci
w grupie o najniszym wspóczynniku wynosiy adekwatnie 17 i 22%, natomiast
w zbiorze gospodarstw o najwyszym wspóczynniku – 25 i 49%.
Skala produkcyjnej aktywnoci inwestycyjnej czya si równie z zakresem specjalizacji profilu produkcyjnego poszczególnych gospodarstw wysokotowarowych. Wzrost poziomu zawansowania procesu upraszczania i specjalizacji produkcji skutkowa zmniejszeniem udziau jednostek wysokotowarowych z inwestycjami rolniczymi. Z tymi tendencjami wiza si w zasadzie
wzrost nakadów inwestycyjnych. Przykadowo rednio rocznie w picioleciu
2000-2005 grupie jednostek wysokotowarowych o wielokierunkowej produkcji na rynek, inwestycje produkcyjne realizowano w 18% gospodarstw
a koszty tych dziaa stanowiy 19% wartoci ich dochodu rolniczego, nato-
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A. Wo: Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chopskim w latach 1988-1998, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 466, IERiG , Warszawa 2000, s. 7.
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miast w zbiorze gospodarstw wyspecjalizowanych porównywalne udziay
wynosiy odpowiednio 15 i 32%.
Tabela 25. Aktywno inwestycyjna w gospodarstwach wysokotowarowych
wedug zakresu specjalizacji
Gospodarstwa
wysokotowarowe

Razem
- wielokierunkowe
- o uproszczonym profilu produkcyjnym
- wyspecjalizowane
Razem
- wielokierunkowe
- o uproszczonym profilu produkcyjnym
- wyspecjalizowane
Razem
- wielokierunkowe
- o uproszczonym profilu produkcyjnym
- wyspecjalizowane

Warto wydatków
inwestycyjnych*
Odsetek gospodarstw
(w tys. z na 1 gosp.
z inwestycjami
z inwestycjami rolniczymi)
rednio rocznie w latach 1988-1992
20,8
2 999
22,9
3 991
21,7

Relacja kosztów
inwestycji do dochodu rolniczego**

20,3
48,8

2 468

29,7

18,8
3 449
rednio rocznie w latach 1992-1996
20,5
7 858
21,2
5 968

24,1

20,2

22,2
22,6

6 848

22,1

20,8
11 717
rednio rocznie w latach 1996-2000
18,8
13 717
21,2
8 871

22,3

19,2

28,5
19,7

14 946

43,0

18,4
15 901
rednio rocznie w latach 2000-2005
16,1
24 281
18,2
11 964

32,1

Razem
- wielokierunkowe
- o uproszczonym pro17,4
23 641
filu produkcyjnym
- wyspecjalizowane
15,0
25 932
*wartoci nominalne
** dotyczy gospodarstw inwestuj cych w maj tek produkcyjny
ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

30,4
18,6
25,7
31,9

Reasumujc, z ogóu przeprowadzonych porówna dotyczcych aktywnoci inwestycyjnej gospodarstw o rónym poziomie wykorzystania czynników
produkcji i wyspecjalizowania ich dziaalnoci produkcyjnej wynika, e dysproporcje w zdolnociach do inwestowania wskazyway, e zachodzce pozytywne
zmiany w wykorzystaniu nakadów wytwórczych, jak równie zmniejszenie
rozproszenia asortymentowego produkcji towarowej wizao si ze wzrostem
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moliwoci generowania nadwyki ekonomicznej, a w konsekwencji ich kondycji ekonomicznej.

2.3. Poziom zaduenia
Stan ekonomiczny gospodarstwa charakteryzuje równie poziom zaduenia, albowiem midzy innymi wiadczy o udziale kapitau obcego w finansowaniu majtku gospodarstw i prowadzonej w tym podmiocie biecej dziaalnoci
rolniczej. Niski poziom zaduenia wiadczy o wysokiej niezalenoci finansowej i odpornoci na niekorzystne zmiany koniunkturalne. Ponadto wielko dugu w znacznym zakresie determinuje moliwo i warunki przyznania nastpnych kredytów123. Przy czym wany jest nie tylko poziom zaduenia w wymiarze absolutnym, ale przede wszystkim relacja wielkoci dugu do efektów finansowych z prowadzonej dziaalnoci rolniczej, czyli dochodu rolniczego.
Wzgldnie niska warto zaduenia wiadczy o relatywnie duej niezalenoci
finansowej gospodarstw, gdy aktywa podmiotu gospodarczego s pokrywane
w gównej mierze kapitaem wasnym.
Cech charakterystyczn dziaalnoci rolniczej jest cykliczny i relatywnie
dugi okres produkcyjny, znacznie duszy ni w innych segmentach aktywnoci
gospodarczej. Te waciwoci warunkuj nie tylko stosunkowo dugie oczekiwanie na efekty ekonomiczne z produkcji rolniczej, ale równie relatywnie du
nieregularno w uzyskaniu dochodów z prowadzonej aktywnoci produkcyjnej.
Te uwarunkowania wi si z koniecznoci korzystania z kredytów na sfinansowanie biecego funkcjonowania i utrzymanie pynnoci finansowej.
Procesy modernizacji i restrukturyzacji gospodarstw rolnych wi si na
ogó z koniecznoci prowadzenia intensywnych dziaa inwestycyjnych i zaangaowania znacznych rodków pieninych na finansowanie tych przedsiwzi. Wyasygnowanie niezbdnych kwot na prowadzenie poczyna odtwarzajcych, modernizujcych i powikszajcych majtek produkcyjny gospodarstw
rolnych ze wzgldu na sytuacj ogólnogospodarcz byo dla wikszoci gospodarstw relatywnie trudne. Z tego wzgldu inwestycje produkcyjne byy prowadzone z wykorzystywaniem nie tylko rodków wasnych, ale równie z udziaem kredytów. Te tendencje nasiliy w pewnym stopniu równie moliwoci korzystania z funduszy w ramach WPR, gdy uzyskanie refundacji czci kosztów
inwestycji nastpowao po jej cakowitym zakoczeniu.
123

E. Szymaska: Analiza przedsibiorstw agrobiznesu (techniczno-ekonomiczna, finansowa
i strategiczna), Wyd. Wie Jutra, Warszawa 2007, s. 76-84.
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Tabela 26. Zaduenie gospodarstw wysokotowarowych wedug grup wielkoci
wspóczynnika efektywnoci technicznej
Wyszczególnienie

- Odsetek gospodarstw wysokotowarowych z dugami
- Warto zaduenia*

Warto wspóczynnika efektywnoci
technicznej (SFA)
Razem
w tym
0,7
do 0,4 0,4 – 0,7
i wicej 0,96 i wicej
1992 rok
22,0

14,2

33,3

46,2

–

6 303

3 396

6 470

17 549

–

59,3

68,9

66,2

58,7

–

1996 rok
- Odsetek gospodarstw wysokoto58,8
46,2
warowych z dugami
- Warto zaduenia*
13 461 10 704

63,8

77,4

66,7

13 515

16 891

27 850

60,4

52,9

37,9

31,9

2000 rok
- Odsetek gospodarstw wysokoto59,1
65,3
warowych z dugami
- Warto zaduenia*
26 614 18 579

64,4

62,4

54,7

30 532

37 666

58 417

69,9

63,9

45,7

–

61,8

58,1

54,5

–

45 660

91 381

106 783

(w tys. z na 1 zaduone gospodarstwo)

- Relacja wartoci zaduenia do
dochodu z dziaalnoci rolniczej**

(w tys. z na 1 zaduone gospodarstwo)

- Relacja wartoci zaduenia do
dochodu z dziaalnoci rolniczej**

40,3

(w tys. z na 1 zaduone gospodarstwo)

- Relacja wartoci zaduenia do
dochodu z dziaalnoci rolniczej**

60,7

69,5

2005 rok
- Odsetek gospodarstw wysokoto59,9
warowych z dugami
- Warto zaduenia*
68 949
(w tys. z na 1 zaduone gospodarstwo)

- Relacja wartoci zaduenia do
51,3
–
59,0
51,9
dochodu z dziaalnoci rolniczej**
*wartoci nominalne;
**dotyczy gospodarstw inwestujcych w majtek produkcyjny
ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

50,8

Zaprezentowane powyej uwarunkowania w funkcjonowaniu podmiotów
wytwarzajcych surowce rolnicze znajduj odzwierciedlenie w uaktywnieniu si
rolników na rynku kredytowym, co przekada si na wielko zaduenia z tego
tytuu. Zaduenie moe by zwizane nie tylko, ze spat kredytów i poyczek
bankowych (kapitau i odsetek), ale równie z zalegociami z tytuu nie zapaconych rat podatków i skadek KRUS oraz z innymi obcieniami z tytuu poyczek
udzielonych rolnikom przez instytucje obsugujce rolnictwo, bd osoby fizyczne.
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Jednak zdecydowana wikszo zadue wynikaa z zacignitych kredytów bankowych. Niektóre z nich miay zwizek z usuwaniem skutków klsk ywioowych.
Tabela 27. Zaduenie gospodarstw wysokotowarowych wedug zawansowania
procesu upraszczania i specjalizacji produkcji rolniczej
Gospodarstwa
wysokotowarowe

Odsetek gospodarstw
zaduonych

Warto zaduenia
(w tys. z na
1 gospodarstwo z dugiem)

Relacja wartoci
zaduenia do dochodu z dziaalnoci
rolniczej*

1992 rok
Razem

22,0

6 303

59,3

38,9

3 174

75,2

21,4

6 920

54,2

7 753

34,1

58,8

13 461

40,3

61,5

9 106

43,5

59,6

13 555

35,9

16 543

35,5

59,1

26 614

60,7

70,3

14 588

70,7

62,5

26 490

35,6

31 314

60,1

68 949

51,3

w tym

- wielokierunkowe
- o uproszczonym profilu produkcyjnym
- wyspecjalizowane

16,8
1996 rok

Razem
w tym

- wielokierunkowe
- o uproszczonym profilu produkcyjnym
- wyspecjalizowane

51,3
2000 rok

Razem
w tym

- wielokierunkowe
- o uproszczonym profilu produkcyjnym
- wyspecjalizowane

61,5
2005 roku

Razem

59,9

w tym

- wielokierunkowe
66,3
52 300
- o uproszczonym pro56,7
53 797
filu produkcyjnym
- wyspecjalizowane
54,9
86 628
*dotyczy gospodarstw inwestujcych w majtek produkcyjny
ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

53,8
47,0
46,3

Wzrost czstoci korzystania z kredytów jako róda finansowania dziaalnoci rolniczej wiza si ze zwikszeniem poyczanych kwot. W latach
2000-2005 rednia warto kredytu zacignitego przez kierujcego gospodarstwem wysokotowarowym wyniosa 95 tys. z i bya to wielko prawie
8-krotnie wysza ni w okresie 1992-1996.
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Te tendencje w aktywnoci na rynku kredytowym rolników z gospodarstw
wysokotowarowych znalazy odzwierciedlenie w systematycznym zwikszaniu
si skali wystpowania pomiotów wysokotowarowymi z niespaconymi zobowizaniami finansowymi (tab. 26 i 27).
Z danych ankietowych wynika, e w latach 1992-2005 udzia gospodarstw wysokotowarowych z dugiem zwikszy si z 22 do 60%. Temu procesowi towarzyszya warto niespaconych zobowiza, których warto nominalna zwikszya si prawie 11-krotnie (z 6 303 do 68 949 z). Przy tym skala
obcienia spatami zobowiza gospodarstw z dugami miaa w zasadzie tendencj spadkow, o czym wiadczy spadek wzgldnego zaduenia tych podmiotów, rozumianego jako udzia wartoci dugu w dochodzie rolniczym danego
rolnika. Jeszcze w 1992 roku wzgldne zaduenie omawianej grupy gospodarstw wysokotowarowych wynosio ponad 59%, a trzynacie lat pó niej stanowio okoo 51%.
Z porównania wska ników zaduenia gospodarstw wysokotowarowych
wedug zaawansowania specjalizacji produkcji i wielkoci wspóczynnika efektywnoci technicznej wynika, e ze wzrostem zakresu upraszczania profilu wytwórczego i wykorzystania poniesionych nakadów produkcyjnych zmniejsza
si udzia jednostek wysokotowarowych z dugiem. Jednoczenie rosa rednia
nominalna warto niespaconych zobowiza finansowych zaduonego gospodarstwa wysokotowarowego, przy czym nie powikszao si ich wzgldne zaduenie. wiadczy o tym zmniejszajce si obcienie wartoci dochodu z gospodarstwa spatami zobowiza wraz ze wzrostem zakresu wykorzystania
czynników wytwórczych oraz specjalizacji profilu produkcyjnego w kadym
wyodrbnionym do bada okresie.

2.4. Klasyfikacja gospodarstw wysokotowarowych wedug ich kondycji
ekonomicznej przy wykorzystaniu wybranych narzdzi analizy skupie
Otaczajca nas rzeczywisto jest bardzo zoona i sytuacje, w których pojedyncza zmienna pozwala wyjani dane zjawisko, nale do rzadkoci. Std
zwykle bierze si pod uwag wiele czynników, zwanych grupujcymi, warunkujcych konkretny stan. Taka zaleno dotyczy równie szeroko rozumianych
efektów z prowadzonego gospodarstwa rolnego, które wyznaczaj jego kondycj, take ekonomiczn.
Przedstawiana powyej analiza pooenia ekonomicznego gospodarstw wysokotowarowych nie okrela w sposób syntetyczny stopnia zrónicowania badanej kategorii podmiotów w tym zakresie. Ponadto nie daje jednoznacznej odpo-
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wiedzi na pytanie, która grupa jednostek wysokotowarowych jest w najkorzystniejszej sytuacji z punktu widzenia posiadanych zdolnoci konkurencyjnych.
Skuteczn procedur badawcz umoliwiajc uporzdkowanie materiau empirycznego o kondycji ekonomicznej gospodarstw wysokotowarowych pod ktem
budowania ich konkurencyjnoci jest klasyfikacja sprowadzajca si do podziau
badanej zbiorowoci na podzbiory (grupy podmiotów) o podobnych do siebie
z perspektywy cech przyjtych do opisu badanego zjawiska.
Podzia przeprowadzono z wykorzystaniem wybranych narzdzi analizy
skupie przy uyciu nastpujcych zmiennych diagnostycznych:
- [UR] Æ obszar gospodarstwa wysokotowarowego (ha UR),
- [PT] Æ skala produkcji towarowej (tys. z na 1 gospodarstwo wysokotowarowe),
- [DO] Æ dochód ogólny (tys. z na gospodarstwo domowe z uytkownikiem podmiotu wysokotowarowego),
- [DR] Æ dochód rolniczy (w tys. z na 1 podmiot wysokotowarowy
i [FWU] Æ1 w peni zatrudnionego czonka rodziny),
- [INWEST] Æ wydatki na inwestycje rolnicze (tys. z na 1 gospodarstwo),
- [GS] zaawansowanie procesu specjalizacji profilu produkcyjnego (binarny)
lub [MAX] Æ udziaem (w %) wartoci sprzeday gównego produktu
w ogólnej wartoci produkcji towarowej,
- [SFA] Æ sprawno gospodarowania (warto wska nika technicznej efektywno produkcji ustalonego metod SFA),
- [KO] Æ poziom zaduenia (w tys. z na 1 gospodarstwo).
Pod pojciem klasyfikacji (analizy skupie) okrelane jest grupowanie
obiektów ze wzgldu na ustalony zbiór cech (zmiennych) na stosunkowo jednorodne klasy (skupienia). Kryterium podobiestwa midzy obiektami jest odlego midzy nimi, wyraona najczciej jako odlego euklidesowa. Jeli
przez X i ,x X i ,1 , , X i ,m oznaczony bdzie i -ty obiekt o m cechach, to odlego
euklidesowa midzy dwoma obiektami wynosi
m

d X i ,x , X j ,x

¦

d ij

X i ,k  X j ,k

2

k 1

Odlegoci midzy wszystkimi parami obiektów tworz macierz odlegoci
D

>d @
ij

Dodatkowo:
n – liczba obiektów,
r – liczba klas,
C1 ,, C r – klasy,
n s C s – liczba obiektów w s -tej klasie,
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r

Wszystkie klasy s rozczne i zachodzi

¦n

s

n.

s 1

Przed analiz dokonywana jest standaryzacja wszystkich zmiennych wg wzoru
X istd
,k

X i ,k  X k

V Xk

, gdzie X k

1 n
¦ X i,k oraz V 2 X k
ni1

n

¦

X i ,k  X k

2

i 1

Literatura przedmiotu wyrónia dwa podstawowe typy metod klasyfikacji:
 hierarchiczne (aglomeracyjne i deglomeracyjne),
 optymalizujce wstpny podzia zbioru obiektów124.
Metody hierarchiczne aglomeracyjne dziaaj wg jednej procedury (zwanej centraln procedur aglomeracyjn), której algorytm jest nastpujcy:
0. Pocztkowo r n i kady obiekt X i ,x tworzy odrbn klas (tj. C s ^X s ,x ` ,
s

1, , n ). Macierz D jest macierz odlegoci midzy tymi klasami.

1. W macierzy odlegoci znajdowany jest element minimalny d t t i klasy
1 2

C t1 i C t2 czone s w jedn now klas C t .

2. Wyznaczane s odlegoci d ts d st nowej klasy od wszystkich pozostaych
klas C s . Nowe odlegoci wstawiane s do macierzy D oraz nastpuje
usunicie wierszy i kolumn odpowiadajcym klasom t1 i t 2 .
3. Kroki 1-2 powtarzane s, a wszystkie obiekty znajd si w jednej klasie.
Wynikiem algorytmu jest ‘historia’ kolejnych cze klas, obrazowana
zazwyczaj w postaci drzewa pocze – dendrogramu. Dendrogram pozwala
m.in. wizualnie oceni potencjaln najlepsz liczb klas.
Poszczególne metody aglomeracyjne róni si definicj odlegoci
d ts midzy klasami (punkt 2 algorytmu).
Jedn z popularniejszych metod jest metoda Ward’a. W podejciu tym
najmniejsz odlego maj klasy dla których przyrost wewntrzny zmiennoci
definiowanej jako
nt

Wt

¦d

2

X ij . X tj .

i 1

jest najniszy, tj. gdy wielko Wt  Wt  Wt
1

2

bdzie najmniejsza.

Metoda Warda wyrónia si wród metod aglomeracyjnych tworzeniem
zwartych skupie o podobnych rozmiarach125.
124

J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokoowski, K. Zajc: Metody taksonomiczne w badaniach
spoeczno-ekonomicznych, Pastwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 66-98.
125
http://www.resample.com/xlminer/help/HClst/HClst_intro.htm
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Sab stron metod hierarchicznych jest to, e obiekt raz zaklasyfikowany
do danej grupy ju w niej pozostanie. Tego mankamentu pozbawione s algorytmy drugiego typu. Zakada si, e jest dany wstpny podzia zbioru na r klas.
Zadaniem metod optymalizujcych wstpny podzia jest jego „poprawianie” dla
zdefiniowanej funkcji-kryterium.
Najpopularniejsz metod z tej grupy jest metoda k-rednich, która stara
si optymalizowa wstpny podzia równie ze wzgldu na kryterium minimalizacji wewntrznej zmiennoci w klasach126.
Tabela 28. Wspóczynniki korelacji Pearsona zmiennych wykorzystanych do
tworzenia skupie gospodarstw wysokotowarowych (2005)
Zmienne*
UR
PT
DO
DR
FWU
INWEST
GS
MAX
SFA
KO

UR
1

PT

DO

DR

0,620
1

0,690
0,954
1

0,719
0,971
0,978
1

FWU
0,523
0,814
0,831
0,826
1

INWEST
0,575
0,640
0,648
0,668
0,585
1

GS

MAX

SFA

KO

-0,182
0,002
-0,027
-0,032
-0,006
0,018
1

-0,195
0,012
-0,020
-0,025
0,010
0,047
0,909
1

0,059
0,226
0,184
0,201
0,247
0,154
0,289
0,307
1

0,508
0,583
0,560
0,580
0,508
0,805
0,057
0,063
0,134
1

* Oznaczenia poszczególnych zmiennych uytych w badaniu jak na s. 105.
ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 2005.

W niniejszej pracy metody Warda uyto do wyznaczenia wstpnego grupowania dla metody k-rednich i pomocy przy ustaleniu liczby klas.
W celu uatwienia interpretacji przyjto zaoenie, e liczba grup bdzie
niedua, ale wiksza od dwóch. Zarówno analiza dendrytu metody Warda jak
i powszechnie stosowany indeks GAP sugeruj liczb klas r=4.
Analiza skupie dla charakterystyk ekonomiczno-finansowych gospodarstw wysokotowarowych przeprowadzona zostaa w kilku etapach127.
W pierwszej kolejnoci ustalona zostaa wspózaleno pomidzy wybranymi
do bada cechami gospodarstw wysokotowarowych. Oceny tej dokonano na
podstawie obliczonych wspóczynników korelacji (tab. 28). Po wyeliminowaniu
cech silnie skorelowanych z innymi charakterystykami podmiotów wysokotowarowych (wspóczynniki korelacji powyej 0,8), stwarzajce niebezpiecze126

http://home.dei.polimi.it/matteucc/Clustering/tutorial_html/kmeans.html
Ze wzgldu na podobiestwo uzyskanych rezultatów, opis badania zaprezentowany zostanie jedynie w odniesieniu do danych z roku 2005.
127
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stwo redundantnoci zawartego w nich adunku informacji, finalna grupa cech
wykorzystanych do analizy skadaa si ze zmiennej opisujcej powierzchni
uytków rolnych, dochodu rolniczego gospodarstwa, poziomu inwestycji, maksymalnego poziomu specjalizacji oraz wspóczynnika efektywnoci technicznej.
W toku analizy ujawniono wysok dodatni zaleno pomidzy poziomem
produkcji towarowej a dochodem z gospodarstwa (wyraonym przy pomocy
rónych zmiennych) oraz pomidzy poziomem inwestycji a zadueniem.
W szczególnoci ten drugi wynik jest ciekawy i wiadczy o finansowaniu rozwoju przez gospodarstwa wysokotowarowe przy pomocy kapitau obcego a nie
tylko wasnych zasobów kapitaowych.
Wykres 9. Dendrogram skupie gospodarstw wysokotowarowych
z wykorzystaniem metody Warda (2005)
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ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 2005.

Wykonanie analizy skupie dla wybranego zbioru podmiotów wysokotowarowych wykazao, e moliwe jest ustalenie generalnie czterech jednorodnych grup gospodarstw. W wyniku dziaania algorytmu k-rednich dla wstpnego podziau metod Warda otrzymano w zasadzie cztery klasy skupie o zblionej liczebnoci (wykres 9). Pit grup wyczono z dalszej analizy ze wzgldu
na jej niewielk liczebno, a podmioty stanowic t grup stanowiy niespena
1,6% wszystkich gospodarstw wysokotowarowych. Naley zaznaczy, e pit
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grup, wyczono z dalszej analizy ze wzgldu na jej mae znaczenie wynikajce
z niewielkiej liczebno. Podmioty, które weszy do tego zbioru stanowiy niespena 1,6% wszystkich gospodarstw wysokotowarowych.
Tabela 29. rednie wartoci wybranych cech charakteryzujcych
kondycj ekonomiczn gospodarstw wysokotowarowych
wedug grup skupie ustalonych metod Warda
Wyszczególnienie

I

rednio w grupach skupie
II
III
24,3
26,9
41,7
76,2
73,4
154,7

Powierzchnia gospodarstwa (ha UR)
Warto dochodu rolniczego (w tys. z)
Wydatki inwestycyjne (w tys. z rednio
69,3
45,6
rocznie w latach 2000-2005)
Udzia wartoci sprzeday produktu bdcego gówn ofert rynkow w cako85,7
52,7
witej wartoci produkcji towarowej (%)
Wspóczynnik efektywnoci technicznej (SFA)
0,83
0,78
Warto zacignitych kredytów (w tys. z)
25,6
13,3
Warto produkcji towarowej (w tys. z)
176,6
155,7
Wielko ekonomiczna
35,8
31,6
ródo: Opracowano na podstawie ankiety IERiG-PIB 2005.

IV
15,3
65,8

215,9

32,0

79,1

91,9

0,85
83,7
165,1
33,5

0,64
12,4
162,3
32,9

Jak ju wczeniej zaznaczono z ogólnej populacji gospodarstw wysokotowarowych wyodrbniono, ze wzgldu na jednorodno cech ekonomicznofinansowych obrazujcych kondycj ekonomiczn, cztery grupy (klasy), cechujcych si jednak odmiennymi rednimi wartociami analizowanych charakterystyk (tab. 29):
 Grup pierwsz (I) stanowio okoo 19% ogóu podmiotów wysokotowarowych i skupiaa gospodarstwa charakteryzujce si wysokim poziomem efektywnoci technicznej, wzgldnie duym wysokim zaawansowaniem specjalizacji i najwysz si ekonomiczn.
 W drugiej (II) grupie skupio si 35% wszystkich jednostek stanowicych
zbiorowo rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych. Byy to jednostki
o niskim poziomie rozwoju ekonomicznego, charakteryzujce si sab efektywnoci, ale wykazujce du skonno do inwestowania. Tym samym
majce szanse na rozwój i popraw swojego pooenia gospodarczego.
 Grupa trzecia (III) zawieraa 8% cakowitej liczby gospodarstw wysokotowarowych, przy czym byy to gospodarstwa o stosunkowo wysokim poziomie
rozwoju ekonomicznego, a jednoczenie charakteryzoway si najwysz
efektywnoci wykorzystania czynników produkcji.
 Grupa czwarta (IV) bya najliczniejsza i obejmowaa 37% caoci populacji
gospodarstw wysokotowarowych. Ta klasa charakteryzowaa si najmniej109

szym poziomem finansowania kapitaem obcym swojego biecego funkcjonowania i dziaalnoci inwestycyjnej. Jednoczenie poziom wykorzystania posiadanych zasobów (czynników) produkcyjnych naley uzna za
przecitny, z perspektywy wielkoci wspóczynnika technicznej efektywnoci produkcji.

Podsumowanie i wnioski
Przedmiotem zaprezentowanej analizy bya grupa gospodarstw wysokotowarowych charakteryzujca si prorynkowym nastawieniem dziaalnoci oraz
dobrymi perspektywami rozwoju. Okres analizy obejmowa lata 1992-2005. Celem analizy byo zbadanie efektywnoci technicznej produkcji rolniczej tych
jednostek oraz jej determinant, gdy efektywno techniczna traktowana jest
jako jeden z istotnych wyznaczników moliwoci rozwojowych przedsibiorstwa. Osignicie wysokiego poziomu efektywnoci oznacza, i producent maksymalizujc efekty produkcji nie bdzie wykorzystywa w produkcji wicej
czynników (nakadów) ni jest to konieczne dla osignicia odpowiedniej wielkoci efektu. W przypadku gospodarstw rolnych, ich konkurencyjno podobnie
jak innych jednostek jest warunkowana sprawnoci funkcjonowania, tj. zdolnoci do realizacji funkcji celu. Czynnik efektywnoci produkcji rolnej odgrywa
istotn rol w dziaalnoci rolnej ze wzgldu na fakt, i przedsibiorstwa rolnicze w odrónieniu od wikszoci jednostek z innych dziaów gospodarki narodowej funkcjonuj nie tylko w otoczeniu makroekonomicznym, ale równie
przyrodniczym bdcym ródem dodatkowego ryzyka i niepewnoci w osigniciu wyników gospodarowania.
Dugo okresu analizy, jak równie przemiany gospodarcze bdce
udziaem polskiego rolnictwa w tym okresie, zwizane z koniecznoci strukturalnych dopasowa do warunków rynkowych oraz wymogów wynikajcych
z czonkowstwa w Unii Europejskiej pozwalaj na stwierdzenie, i podjte dziaania dostosowacze w tej istotnej dla funkcjonowania polskiego rolnictwa grupie
rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych znalazy odzwierciedlenie w rosncej efektywnoci gospodarowania. Na podstawie uzyskanych wyników mona równie stwierdzi, i podmioty wysokotowarowe dokonyway znaczcych
modyfikacji technik produkcji z pracochonnego na wykorzystujcy w wikszej
mierze zasoby kapitaowe. Ponadto postpowa proces zmian w organizacji produkcji, a dominujc tendencj byo upraszczanie profilu produkcyjnego,
o czym wiadczy wzrost udziau gospodarstw wysokotowarowych o jednoznacznie ukierunkowanej orientacji wytwórczej. W latach 1992-2005 zwikszy110

a si ponad 3-krotnie (z 15 do 54%) wysoko odsetka podmiotów uznanych za
wyspecjalizowane, tj. gdy udzia sprzeday jednego z rodzajów artykuów rolniczych w cakowitej rolniczej produkcji towarowej danego gospodarstwa wynosi
co najmniej 75%.
Efektem zachodzcych procesów w organizacji technikach produkcji gospodarstw wysokotowarowych by wzrost racjonalnoci wykorzystania posiadanego potencjau produkcyjnego, o czym wiadczyy midzy innymi zmiany
w wartoci wspóczynnika technicznej efektywnoci produkcji w tej kategorii
podmiotów. Na podstawie analizy wyników estymacji wspóczynnika efektywnoci technicznej mona uzna, e w analizowanym okresie efektywno wykorzystania nakadów ponoszonych na produkcj rolnicz zwikszya si o okoo
dwie trzecie. Ponadto systematycznie zwikszaa si grupa podmiotów wysokotowarowych z optymalnym wykorzystaniem czynników wytwórczych. W 2005
roku takie warunki wystpiy wprawdzie tylko w 2,5% jednostek wysokotowarowych, ale w 1992 roku takich sytuacji nie stwierdzono.
Z analizy poszczególnych czynników wpywajcych na efektywno
techniczn produkcji w rodzinnych gospodarstwach wysokotowarowych wynika, i stanowi one grup heterogeniczn, gdy róni si przede wszystkim si
i kierunkiem oddziaywania. Z badania wpywu poszczególnych nakadów
(ziemi, pracy, aktywów trwaych i kosztów bezporednich) na efektywno
techniczn wynika, e pomimo zmian w polskim rolnictwie najwaniejszym
czynnikiem produkcji pozostaje nadal powierzchnia uprawianych gruntów. Ponadto wpyw tego czynnika stale wzrasta (w latach 1992-2005 wspóczynnik
regresji zwikszy si z 0,11 do 0,34). Ta zaleno i rónicowanie wska nika
technicznej efektywnoci produkcji w gospodarstwach wysokotowarowych
o rónej wielkoci, a w szczególnoci fakt, e due powierzchniowo podmioty
cechuje lepsze wykorzystanie rodków wytwórczych, stanowi dodatkowy argument przemawiajcy za koniecznoci przyspieszenia procesów poprawy struktury obszarowej gospodarstw chopskich. Zmniejszenie rozdrobnienia obszarowego rodzinnych gospodarstw przekada si na wzrost ich siy ekonomicznej
i zdolnoci konkurencyjnych.
Naley równie podkreli rol pozostaych czynników endogenicznych
(poza ziemi, prac i kapitaem) wpywajcych na efektywno (nieefektywno) techniczn produkcji w rodzinnych gospodarstwach wysokotowarowych.
W grupie tych czynników istotn statystycznie rol w poprawie technicznej
efektywnoci we wszystkich latach analizy odegray: dugo zarzdzania dziaalnoci rolnicz w poczeniu z faktem, i osoba kierujca gospodarstwem bya w wieku produkcyjnym, wielko wydatków na inwestycje rolnicze (wicej
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inwestoway gospodarstwa mniej efektywne), skonno do ryzyka. Ponadto,
w latach 2000 i 2005 wzrost technicznej efektywnoci produkcji w gospodarstwach wysokotowarowych powodoway równie: poprawa poziomu mechanizacji mierzon zmianami w iloci i kompleksowoci posiadanego parku maszynowego (ten czynnik szczególnie intensywnie zaznaczy si w 2005 roku), stabilne powizania rynkowe gospodarstwa wyraone iloci podpisanych umów
kontraktacyjnych oraz sprzeda na rynkach hurtowych. Interesujce jest take
zaobserwowane w roku 2005 zjawisko spadku efektywnoci technicznej wraz ze
wzrostem wartoci dopat bezporednich z UE konsumowanych przez gospodarstwo. Wskazuje na to istotny statystycznie i ujemny poziom wspóczynnika regresji przez zmienn dopaty z Unii Europejskiej.
Wikszo wspóczynników charakteryzujcych efektywno (nieefektywno) techniczn gospodarstw jest istotna statystycznie na przestrzeni lat
analizy oraz wykazuje kierunek zalenoci ze zmienn zalen zgodny z zaoeniami teoretycznymi. Mona zatem stwierdzi, i gospodarstwa bardziej zorientowane rynkowo, charakteryzujce si wyszym stopniem komercjalizacji dziaalnoci s jednoczenie bardziej efektywne. Dodatkowo wysoka warto nominalna wspóczynników regresji sugeruje, i cechy te stanowi istotny determinant efektywnoci gospodarstwa.
Z wykonanych analiz wynika, e podejmowane dziaania skutkujce
przeobraeniami w technikach i organizacji produkcji gospodarstw wysokotowarowych znalazy nie tylko odzwierciedlenie w efektywnoci technicznej wykorzystania posiadanych czynników wytwórczych, ale przeoyy si na popraw ich kondycji ekonomicznej. wiadczy o tym midzy innymi wzrost dochodu
z prowadzonej dziaalnoci rolniczej nie tylko w porównaniu do pozostaych
gospodarstw funkcjonujcych w sferze produkcji rolniczej, ale przede wszystkim w odniesieniu do efektów osiganych w innych dziaach aktywnoci gospodarczej. W 2005 roku rednia warto dochodu z pracy we wasnym gospodarstwie wysokotowarowym w przeliczeniu na penozatrudnionego wynosia 46,8
tys. z i bya to wielko ponad ¾ wysza ni wynagrodzenie netto w sektorze
przedsibiorstw. Uwzgldniajc sytuacj dochodow pozostaych rodzin rolniczych oraz ogóu spoeczestwa polskiego, czy wielkoci dochodów z pracy
w dziaalnoci pozarolniczej mona uzna, e poziom  jaki uzyskiwali rolnicy
z gospodarstw wysokotowarowych  zapewnia im godny standard ycia i moliwo finansowania dalszego postpu w prowadzonej dziaalnoci rolniczej.
Systematyczna poprawa dochodowoci analizowanego segmentu wysokotowarowego w rolnictwie indywidualnym zaznaczya si równie we wzrocie
ich zdolnoci do inwestowania. Miar moliwoci do kreowania funduszy inwe-
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stycyjnych, a zarazem wyrazem decyzji zorientowanych na rozwój stanowi
midzy innymi systematyczny wzrost wielko dochodu z gospodarstwa wysokotowarowego przeznaczanego na wydatki inwestycyjne. W latach 2000-2005,
kady uytkownik podmiotu wysokotowarowego na realizacj produkcyjnych
przedsiwzi inwestycyjnych przeznaczy corocznie okoo 30% dochodów
z prowadzonej dziaalnoci rolniczej, podczas gdy w czteroleciu analogiczny
wska nik wynosi 20%.
Z perspektywy zdolnoci konkurencyjnych polskiego rolnictwa, zapewnienia bezpieczestwa ywnociowego i osignicia satysfakcjonujcych dochodów z pracy w gospodarstwie, konieczny jest dalszy rozwój segmentu rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych. Odpowiednia wielko tej kategorii
podmiotów stwarza nie tylko moliwoci zabezpieczenia ilociowego i jakociowego rynku, ale równie sprzyja zapewnieniu równowagi spoeczno-ekonomicznej. Silny segment jednostek wysokotowarowych jest warunkiem
waciwego uplasowania si polskiego sektora rolnego w Europejskim Modelu
Rolnictwa (EMR), a równoczenie stanowi jedn z podstaw zrównowaonego
rozwoju obszarów wiejskich. Procesy rozwoju rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych naley wiza ze wzrostem skali produkcji, a to przesdza o koncentracji zasobów produkcyjnych (zwaszcza ziemi) oraz poprawie ich wykorzystania. Postp w tej dziedzinie jest jednym z kluczowych warunków podwyszania konkurencyjnoci tego segmentu naszego rolnictwa, a dla samych rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych jest on przesank dla ich dalszego
rozwoju oraz poprawy ich ywotnoci.
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