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Wprowadzenie
Gospodarka wolnorynkowa i koniecznoĞü sprostania narastającej konkurencji wymusza restrukturyzacjĊ oraz modernizacjĊ podmiotów polskiego sektora rolnego. NiezaleĪnie od szeregu utrudnieĔ w skutecznym przebiegu procesu
przebudowy i unowoczeĞniania rolnictwa, nastĊpowaáy pozytywne zmiany
w dziaáalnoĞci rolniczej, a tempo tych procesów wykazywaáo trendy wzrostowe.
Jedną z konsekwencji proefektywnoĞciowych przeobraĪeĔ, a równoczeĞnie
trudnoĞci dostosowawczych w obrĊbie gospodarstw rolnych byáo nasilenie siĊ
tendencji polaryzacyjnych. Te skáonnoĞci szczególnie wyraziĞcie zaznaczyáy siĊ
w odniesieniu do aktywnoĞci rynkowej poszczególnych jednostek1.
Wyrazem powyĪszych trendów w rolnictwie indywidualnym2 byá coraz
bardziej klarowny podziaá gospodarstw rolnych na grupĊ speániających przede
wszystkim funkcje samozaopatrzeniowe wobec rolnika i jego rodziny oraz
podmioty ukierunkowane prorynkowo, których podstawowym celem byáo sprostanie wymogom konkurencji i dalszy profesjonalny rozwój3. Jednostki z tej
grupy to w polskich warunkach przykáad gospodarstwa rolnego, áączącego wartoĞci spoáeczne wynikające z rodzinnego charakteru takiego podmiotu z cechami
ekonomicznymi, pozwalającymi na budowanie przewag konkurencyjnych,
umoĪliwiających uzyskanie satysfakcjonujących dochodów z dziaáalnoĞci rolniczej. Jednym ze sposobów osiągniĊcia tych celów jest wzrost skali rolniczej
produkcji towarowej i poprawa sprawnoĞci gospodarowania. Realizacja tych
zamiarów wymaga ciągáego wprowadzania wielokierunkowych przeobraĪeĔ
w potencjale produkcyjnym gospodarstw rolnych. Ta problematyka jest zwáaszcza istotna w odniesieniu do gospodarstw rodzinnych, stanowiących coraz bardziej dominującą4, a zarazem usankcjonowaną prawnie formą organizacyjno-prawną i spoáeczną w polskim rolnictwie5.
Znaczenie gospodarki rodzinnej w sektorze rolnym podkreĞlane jest
w kontekĞcie stabilnoĞci spoáecznej i politycznej paĔstwa, a takĪe sprawiedliwo1

W tekĞcie pracy nazwy gospodarstwo rolne, jednostka, podmiot stosuje siĊ zamiennie.
Pomimo pewnych róĪnic pojĊciowych, w niniejszej pracy zamiennie uĪywa siĊ dla rolnictwa
(gospodarstwa) indywidualnego (rodzinnego) terminu rolnictwo (gospodarstwo) rodzinne
bądĨ cháopskie.
3
T. Hunek: Rolnictwo w procesie formowania siĊ nowego áadu spoáeczno-gospodarczego
Polski, [w:] WieĞ i rolnictwo na przeáomie wieków, IRWiR-PAN, Warszawa 2001, s. 43.
4
A. Sikorska: Gospodarstwa socjalne w strukturze spoáeczno-ekonomicznej wsi, Studia
i Monografie, z. 117, IERiGĩ, Warszawa 2003, s. 16-17.
5
J. St. Zegar: Indywidualne gospodarstwa rolne ukáadzie przestrzennym, [w:] ZróĪnicowanie
regionalne rolnictwa, GUS, Warszawa 2003, s. 103.
2
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Ğci ekonomicznej. W polityce strukturalnej wielu krajów gospodarstwa rodzinne
postrzegane są jako podstawowa jednostka produkcyjna w strukturach rolnych,
a prawo konstruowane jest tak, by wspomóc procesy umacniania pozycji rynkowej tej grupy podmiotów6. NaleĪy równieĪ dodaü, Īe powszechnie uznawana
jest zasada, Īe rodzinne gospodarstwo rolne stanowi podstawową jednostkĊ
struktury agrarnej. Ponadto, prawodawstwo Unii Europejskiej umoĪliwiaáo
ograniczenie wsparcia modernizacyjnego jedynie do gospodarstw rolnych o charakterze rodzinnym7.
Wspieranie preferowanego typu podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sferze produkcji rolniczej stanowi równieĪ waĪne zagadnienie do rozstrzygniĊcia w polskiej (narodowej) polityce rolnej. Ta kwestia jest znacząca, ze
wzglĊdu na koniecznoĞü przebudowy struktury naszego rolnictwa w kierunku
poprawy jego konkurencyjnoĞci. Takie podejĞcie w zasadzie przesądza o koniecznoĞci koncentracji produkcji8 i ziemi rolniczej9. PrzewaĪa przy tym pogląd,
Īe te przeobraĪenia powinny siĊ dokonywaü w oparciu o gospodarstwa rodzinne. Takie zapatrywanie jest zgodne z ustawą zasadniczą, która sankcjonuje dominacjĊ i trwaáoĞü rodzinnej formy gospodarowania w rolnictwie. Mimo Īe pojĊcie „rodzinne gospodarstwo rolne” nie jest jednoznacznie zdefiniowane,
a w ustawodawstwie, równieĪ polskim, nie zostaáy dokáadnie okreĞlone kryteria
wyodrĊbniania takiego gospodarstwa, to dominuje pogląd, Īe podmiot o takim
charakterze powinien speániaü warunek zapewnienia gáównego miejsca pracy
i dominującego Ĩródáa utrzymania10, przynajmniej dla uĪytkownika11.
Przykáadem gospodarstwa rolnego wiąĪącego wartoĞci spoáeczne wynikające z rodzinnego charakteru takiego podmiotu z cechami ekonomicznymi, pozwalającymi na budowanie silnej pozycji konkurencyjnej w kraju oraz poza jego
granicami jest jednostka, której roczna wielkoĞci produkcji na rynek umoĪliwiaáa uzyskiwanie dochodu z dziaáalnoĞci rolniczej w przeliczeniu na 1 osobĊ
w peáni zatrudnioną co najmniej równego Ğrednim zarobkom uzyskiwanym
6

zob. G.L. Cramer, C.W. Jansen, D.D. Southgate: Agricultural Economics and Agribusiness,
John Willey and Sons Inc., New York 2001, s. 281-282 oraz G.E. Billikopf: Labor
Management in Agriculture: Cultivating Personnel Productivity (2nd Edition), University of
California, California 2003, s. 44.
7
zob. J. Niemczyk: Formalne i realne aspekty polityki zmian strukturalnych rolnictwa Unii
Europejskiej, [w:] Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim, cz. II,
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCVIII, PoznaĔ 1999, s. 118-120.
8
J.S. Zegar: Gospodarstwo i ludnoĞü cháopska wspóáczeĞnie, IERiGĩ, Warszawa 1991, s. 31.
9
K. Frohberg: KonkurencyjnoĞü polskiego rolnictwa [w:] Strategiczne opcje dla polskiego
sektora agrobiznesu w Ğwietle analiz ekonomicznych, SGGW, Warszaw 2000, s. 239.
10
J. St. Zegar: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej,
IERiGĩ-PIB, Warszawa 2008, s. 124.
11
Ibidem, s. 18.
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przez ludnoĞü pracującą poza rolnictwem. Tak okreĞlone rozmiary produkcji
towarowej byáy co najmniej dwukrotnie wyĪsze niĪ Ğrednia wielkoĞü sprzedaĪy
w przeliczeniu na 1 gospodarstwo rynkowe w caáym badanym zbiorze, zaĞ
wskaĨnik ten wynosiá minimum: w 1992 roku 10 tys. zá, w 1996 roku 38 tys.
zá, 50 tys. zá 2000 roku i 70 tys. zá w 2005 roku. WielkoĞü ekonomiczna gospodarstw uznanych za wysokotowarowe wynosiáa przynajmniej 8 ESU. Indywidualne gospodarstwo rolne speániające powyĪsze kryteria okreĞlono jako wysokotowarowe12.
Nazwa „wysokotowarowe”, odnosząca siĊ do skali produkcji towarowej,
jednoczeĞnie okreĞla zdecydowanie prorynkowe ukierunkowanie dziaáalnoĞci
rolniczej prowadzonej w tych gospodarstwach. OdróĪnia ona równieĪ cechy badanej zbiorowoĞci od wáaĞciwoĞci tych jednostek, które w warunkach narastającej konkurencji rynkowej ulegają stopniowej marginalizacji ekonomicznej.
RównoczeĞnie zaznacza ona, Īe uzyskiwanie duĪej skali sprzedaĪy produkcji
rolniczej, która umoĪliwia uzyskanie satysfakcjonujących dochodów z pracy
w gospodarstwie nie jest wyáącznie pochodną duĪego obszaru uprawianej ziemi.
Gospodarstwa wysokotowarowe, ze wzglĊdu na ich znaczenie w sferze
produkcji surowców rolniczych, faktycznie okreĞlają stan naszego rolnictwa
i decydują o iloĞciowym, jakoĞciowym oraz asortymentowym poziomie zaopatrzenie rynku w artykuáy rolne. Tym samym wyznaczają poziom bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego polskiego spoáeczeĔstwa.
Zadanie pt. „Gospodarstwa wysokotowarowe w rolnictwie cháopskim”,
którego dotyczy niniejszy raport zostaáo ustanowione Uchwaáą Nr 146/2004 Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 roku w ramach programu wieloletniego
„Ekonomiczne i spoáeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki ĪywnoĞciowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej” jako jedno z szeĞciu zadaĔ
w ramach tematu „ZróĪnicowanie regionalne w rozwoju rolnictwa oraz jego
wpáyw na problemy ekonomiczne i spoáeczne obszarów wiejskich”.
Niniejszy raport stanowi syntezĊ wyników z badaĔ realizowanych w ramach zadania w latach 2005-2009. Zakres wykonanych prac obejmowaá analizĊ
iloĞciowego i jakoĞciowego procesu ksztaátowanie siĊ segmentu wysokotowarowego w rolnictwie indywidualnym w warunkach narastającej konkurencji pod
kątem dalszego rozwoju. W konsekwencji okreĞlenia czynników wpáywających
na zwiĊkszenie towarowoĞci rodzinnych gospodarstw rolnych.
12

Szczegóáowo zagadnienia związane z zasadami kwalifikacji indywidualnych gospodarstw
rolnych i kryteriów wyodrĊbniana jednostek wysokotowarowych w rolnictwie indywidualnym
zostaáa przedstawiona w pracy: B. Karwat-WoĨniak: MoĪliwoĞci rozwojowe cháopskiego rolnictwa na przykáadzie gospodarstw wysokotowarowych, Raport nr 10, IERiGĩ-PIB, Warszawa
2005, s. 9-12; oraz w opracowaniu B. Karwat-WoĨniak, P. ChmieliĔski: Highly commercial
farms in family forming in Poland, Raport 72.1, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2007, s. 10-16.
9

Wiedza na ten temat ma nie tylko znaczenie poznawcze w wyznaczaniu
prawidáowoĞci przeobraĪeĔ sektora rolnego, ale dostarcza cennych wskazówek
na temat instrumentów stymulujących restrukturyzacjĊ i modernizacjĊ rolnictwa
oraz wzmacniania jego konkurencyjnoĞci. Poprawa zdolnoĞci konkurencyjnych
sektora rolnego stanowi jeden z priorytetów w zrównowaĪonym rozwoju obszarów wiejskich.
Podstawowy materiaá empiryczny, z którego korzystano przy realizacji
zadania, stanowiáy wyniki badaĔ terenowych IERiGĩ-PIB. Są to wieloletnie badania, przeprowadzane cyklicznie w tych samych 76 wsiach13, we wszystkich
poáoĪonych tam gospodarstwach rolnych bĊdących w uĪytkowaniu osób fizycznych, których obszar przekraczaá 1 ha UR. MiejscowoĞci zostaáy wyodrĊbnione
celowo tak, aby areaá badanych jednostek stanowiá odzwierciedlenie rzeczywistej struktury obszarowej gospodarstw indywidualnych, zarówno w skali kraju,
jak i w ujĊciu makroregionalnym14.
Są to badania, podczas których informacje od respondentów uzyskuje siĊ
przy uĪyciu kwestionariusza z udziaáem osób ankietujących, których funkcja
sprowadza siĊ do jak najwierniejszego i dosáownego przekazania treĞci pytaĔ
oraz zarejestrowania odpowiedzi. Oznacza to, Īe ankieterzy speániają de facto
rolĊ instrumentu badawczego, o duĪej wraĪliwoĞci i precyzji.
Wypeánione formularze ankiety dostarczają bardzo szczegóáowych i róĪnorodnych informacji o gospodarstwach rodzinnych, a przede wszystkim o ich
powierzchni i poziomie wyposaĪenia w trwaáe techniczne Ğrodki produkcji, skali
produkcji, powiązaniach i aktywnoĞci rynkowej, dziaáalnoĞci inwestycyjnej oraz
Ĩródáach finansowania dziaáaĔ odtwarzających, powiĊkszających i modernizujących potencjaá produkcyjny. Zawierają one takĪe dane o cechach demograficznych, poziomie wyksztaácenia, aktywnoĞci zawodowej osób kierujących gospodarstwami i czáonków ich rodzin.
Gospodarstwa wysokotowarowe wyodrĊbniono ze stosunkowo duĪej próby badawczej. Ankietowane jednostki kaĪdorazowo stanowiáy okoáo jednej
piĊüsetnej faktycznej liczby gospodarstw indywidualnych, a ich liczebnoĞü
w kolejnych badaniach ksztaátowaáa siĊ nastĊpująco: w 1992 roku byáo ich 4385,
w 1996 roku – 4122, w 2000 roku – 3927, a w 2005 roku – 3705. Byáy one poáoĪone na terenie 76 wsi stanowiących staáą próbĊ badawczą z róĪnych regionów kraju (mapa 1).

13

Badania są prowadzone systematycznie od 1947 roku w kilkuletnich odstĊpach czasowych.
por. A. Sikorska: Ogólne informacje o badanych jednostkach osadniczych, [w:] Charkterystyka wsi badanych w 1996 roku (wyniki ankiety IERiGĩ), IERiGĩ, Warszawa 1997, s. 7-13.

14
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Mapa 1. PoáoĪenie wsi oraz wielkoĞü próby badawczej IERiGĩ-PIB
w 2005 roku wedáug makroregionów

Wydzielono piĊü makroregionów15, którym odpowiadają nastĊpujące województwa: Ğrodkowozachodni (I) - kujawsko-pomorskie i wielkopolskie; Ğrodkowowschodni (II) - áódzkie,
mazowieckie, lubelskie i podlaskie; poáudniowo-wschodni (III) - ĞwiĊtokrzyskie, maáopolskie, podkarpackie i Ğląskie; poáudniowo-zachodni (IV) – opolskie, lubuskie i dolnoĞląskie;
póánocny (V) - zachodniopomorskie, pomorskie i warmiĔsko-mazurskie.
[ ] WielkoĞü badanej próby (% rzeczywistej liczby indywidualnych gospodarstw rolnych).

Obok podstawowego materiaáu Ĩródáowego, jakim byáy dane z badaĔ ankietowych, w czĊĞciach pracy dotyczącej skali wystĊpowania gospodarstw wy15

Szerzej o podziale makroregionalnym pisze: A. Sikorska: Zmiany strukturalne na wsi
i w rolnictwie w latach 1996-2000 a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Synteza,
IERiGĩ, Warszawa 2001, s. 7 i A. Szemberg: Spoáeczno-ekonomiczne regiony rolnictwa i obszarów wiejskich, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 453, IERiGĩ, Warszawa 1999, s. 5-20.
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sokotowarowych oraz przestrzennych róĪnic w tym zakresie korzystano z danych statystki masowej.
Analizą objĊto lata 1992-2005, przy czym ze wzglĊdu na proces integracji
ze strukturami Unii Europejskiej, szczególnie duĪo uwagi poĞwiĊcono piĊcioleciu 2000-2005.
Wykorzystywane w analizie dane empiryczne kaĪdorazowo dotyczyáy roku
gospodarczego lub stanu na jego zakoĔczenie. Byáy to odpowiednio lata:
1991/1992, 1995/1996, 1999/2000 i 2004/2005, co w pracy skrótowo okreĞlono
latami: 1992, 1996, 2000 i 2005. Informacje dotyczące aktywnoĞci inwestycyjnej
i zmian obszarowych obejmowaáy zaszáoĞci pomiĊdzy poszczególnymi badaniami.

1. Skala wystĊpowania gospodarstw wysokotowarowych
Z danych ankietowych wynika, Īe chociaĪ liczebnoĞü grupy rodzinnych
gospodarstw wysokotowarowych systematycznie wzrastaáa, to nadal czĊstoĞü
ich wystĊpowania byáa stosunkowo niewielka (wykres 1). W latach 1992-2005
liczba jednostek wysokotowarowych zwiĊkszyáa siĊ netto o okoáo 59%, a ich
udziaá wĞród ogóáu badanych podmiotów wzrósá prawie 2-krotnie (z nieco ponad 6% do 12%). IloĞciowe powiĊkszenie opisywanej zbiorowoĞci nastąpiáo
gáównie w ostatnim dziesiĊcioleciu ubiegáego wieku. W 2005 roku liczba gospodarstw wysokotowarowych byáa tylko o okoáo 2% wyĪsza niĪ piĊü lat wczeĞniej, a ich udziaá wĞród ogóáu badanych indywidualnych gospodarstw rolnych
zwiĊkszyá siĊ z niewiele ponad 11% w 2000 roku do 12% w 2005 roku. Tym
samym moĪna uznaü, Īe po roku 2000 nastąpiáo znaczące zahamowanie tempa
wzrostu liczebnoĞci segmentu wysokotowarowych gospodarstw w rolnictwie
cháopskim.
Z perspektywy zaopatrzenia rynku i moĪliwoĞci rozwojowych rolnictwa,
istotne jest przede wszystkim rozpowszechnienie jednostek wysokotowarowych
wĞród gospodarstw wytwarzających na rynek, a zwáaszcza produkujących
gáównie na sprzedaĪ16. I chociaĪ mechanizmy rynkowe stymulują koncentracjĊ
produkcji, to nadal rozmiary produkcji towarowej wiĊkszoĞci podmiotów są stosunkowo niewielkie. Wedáug danych ankietowych, w 2005 roku nadal tylko nie16

Przy wyodrĊbnieniu jednostek produkujących gáównie na rynek kierowano siĊ wyáącznie
wielkoĞcią produkcji towarowej poszczególnych podmiotów w odniesieniu do Ğredniej sprzedaĪy ogóáu badanych indywidualnych gospodarstw rolnych. Do grupy podmiotów produkujących przede wszystkim na sprzedaĪ zaliczono wszystkie jednostki, których roczna wartoĞü
towarowej produkcji rolniczej wynosiáa co najmniej 20% przeciĊtnej wartoĞci sprzedaĪy. Tak
ustalona wartoĞü graniczna stanowiáa: w 1992 roku - 1 tys. zá, w roku 1996 – 4 tys. zá, 5 tys.
zá w 2000 oraz 2005 roku – 7 tys. zá.
12

speána 22% gospodarstw produkujących przede wszystkim na sprzedaĪ stanowiáy jednostki wysokotowarowe, chociaĪ byá to odsetek ponad 2,5-krotnie wiĊkszy
niĪ w 1992 roku, kiedy to jednostki zakwalifikowane do grupy wysokotowarowych stanowiáy tylko nieco ponad 8% wĞród ogóáu gospodarstw produkujących
gáównie na rynek.
Wykres 1. Udziaá gospodarstw wysokotowarowych
w rolnictwie indywidualnym
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*Gospodarstwa, z których dochód rolniczej stanowi przewaĪająca czĊĞü w ogólnym budĪecie
pieniĊĪnym rodziny rolniczej.
ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

Jednak z punktu widzenia zdolnoĞci konkurencyjnych, uzyskania satysfakcjonujących dochodów i odpowiedniego poziomu Īycia rodzin rolniczych
istotna jest przede wszystkim skala produkcji towarowej gospodarstw bĊdących
podstawowym Ĩródáem dochodów rolnika i jego rodziny. Mimo Īe wraz z rozwojem gospodarczym postĊpuje proces dywersyfikacji aktywnoĞci ekonomicznej ludnoĞci rolniczej i spadek liczby rodzin utrzymujących siĊ wyáącznie bądĨ
gáównie z rolnictwa17, to nawet wĞród grupy jednostek stanowiących gáówne
Ĩródáo utrzymania rodziny rolniczej, pomimo postĊpu, zakres koncentracji produkcji byá nadal relatywnie niewielki. W 2005 roku tylko w prawie co trzecim
gospodarstwie rolniczym skala prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej byáa na tyle
duĪa, Īe speániaáy one kryterium ustalone dla jednostek wysokotowarowych.
17

Z przeprowadzonych badaĔ terenowych wynika, Īe w latach 1992-2005 liczba rodzin rolniczych utrzymujących siĊ przede wszystkim ze Ĩródeá nierolniczych (zarobkowych bądĨ niezarobkowych) powiĊkszyáa siĊ o 9,9% netto, a ich udziaá wzrósá z 57,3 do 62,1%.
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NaleĪy jednak dodaü, Īe byáa to skala ponad dwukrotnie wiĊksza niĪ w 1992
roku, kiedy tylko co siódme gospodarstwo bĊdące podstawą utrzymania rodziny
rolniczej osiągnĊáo warunek wielkoĞü sprzedaĪy okreĞloną dla jednostki wysokotowarowej (wykres 1).
Przy interpretacji powyĪszych danych o róĪnicach w dynamice zmian
udziaáu jednostek wysokotowarowych w poszczególnych grupach gospodarstw
indywidualnych, naleĪy wskazaü na sytuacjĊ, w jakiej siĊ one znalazáy wraz
z narastaniem konkurencji na rynku rolnym. Utrzymanie pozycji rynkowej
i uzyskanie satysfakcjonujących dochodów z dziaáalnoĞci rolniczej wiązaáo siĊ
z pokaĨnym uaktywnieniem dziaáaĔ dostosowujących jakoĞü, poziom i strukturĊ
rolniczej produkcji towarowej do efektywnego popytu. Sprostanie tym wymogom wiązaáo siĊ z reguáy z przeprowadzeniem wielu zmian w posiadanym majątku produkcyjnym. Dla wiĊkszoĞci uĪytkowników gospodarstw rodzinnych
byáo to zbyt trudne zadanie, ze wzglĊdu na ograniczenia kapitaáowe oraz relatywnie niski poziom umiejĊtnoĞci gospodarujących, zwáaszcza kwalifikacji menedĪerskich i marketingowych. W tej sytuacji nasileniu ulegáy tendencje do
ograniczania kontaktów z rynkiem w coraz wiĊkszej grupie rolników18. W efekcie w latach 1992-2005 wyraĨnie zmniejszyá siĊ odsetek podmiotów produkujących gáównie na sprzedaĪ (z 76 do 55%). JednoczeĞnie zmniejszyá siĊ udziaá
gospodarstw bĊdących podstawowym Ĩródáem utrzymania uĪytkownika i jego
rodziny (z 43 do 38%).
Opisywane powyĪej sytuacje o skali wystĊpowania jednostek wysokotowarowych wskazują na pogáĊbianie siĊ procesu polaryzacji rynkowej indywidualnych gospodarstw rolnych na podmioty o charakterze profesjonalnym oraz
jednostki speániające przede wszystkim funkcje samozaopatrzeniowe.
Przeprowadzone badania udokumentowaáy, Īe ksztaátowanie siĊ segmentu
wysokotowarowego w rolnictwie cháopskim ma charakter staáy, przy czym wraz
z postĊpującym procesem liberalizacji stosunków rynkowych coraz trudniej
uĪytkownikom jednostek towarowych przychodzi osiąganie konkurencyjnej pozycji na rynku produktów rolniczych. O wielkoĞci tych problemów miĊdzy innymi Ğwiadczyáy:
1. Systematycznie malejąca liczebnoĞü grupy podmiotów, które w poszczególnych badanych latach zostaáy po raz pierwszy zakwalifikowane do grupy gospodarstw wysokotowarowych. W latach 1996-2005 udziaá takich jednostek
w ogólnej liczbie rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych istniejących
w danym roku zmniejszyá siĊ z 24 do 4%, a odsetek podmiotów, które utraci18

Z danych ankietowych wynika, Īe w latach 1992-2005 liczba gospodarstw produkujących
wyáącznie lub gáównie na samozaopatrzenie wzrosáa netto o prawie 56%, a ich udziaá zwiĊkszyá siĊ z 24 do 45%.
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áy status jednostki wysokotowarowej byá stosunkowo niewielki i stabilny.
Ksztaátowaá siĊ on na poziomie okoáo 3-4% w kaĪdym wyodrĊbnionym do
badaĔ okresie.
2. Wzrastający dystans pomiĊdzy cechami gospodarstw oraz wáaĞciwoĞciami
rolników, które uzyskaáy w danym roku status jednostki wysokotowarowe,
a resztą produkujących gáównie na sprzedaĪ. Te odmiennoĞci zaznaczyáy siĊ
praktycznie w odniesieniu do wszystkich czynników ksztaátujących przewagi
konkurencyjne, a przede wszystkim w stosunku do rozmiaru uĪytkowanych
gruntów, aktywnoĞci inwestycyjnej, jakoĞci siáy roboczej, zwáaszcza osób
pracujących gáównie w rolnictwie. Przykáadowo gospodarstwa, które dopiero
w 2005 roku zostaáy zakwalifikowane do grupy wysokotowarowych w porównaniu do wytwarzających gáównie na rynek charakteryzowaáy siĊ dwukrotnie wiĊkszą powierzchnią uprawianej ziemi (30,2 ha UR wobec 14,0 ha
UR), trzykrotnie wyĪszymi wydatkami na inwestycje rolnicze (150,4 tys. zá
wobec 49,7 tys. zá), piĊciokrotnie wiĊkszym odsetkiem osób, wĞród wykonujących gáównie zajĊcia rolnicze z wyksztaáceniem wyĪszym (10% wobec 2%)
i posiadających szkolne przygotowanie do zawodu rolnika (44% wobec 9%).
WczeĞniej te róĪnice równieĪ siĊ zaznaczaáy, ale rozpiĊtoĞci byáy mniejsze.
3. Narastająca zaleĪnoĞü pomiĊdzy czĊstoĞcią wystĊpowania jednostek wysokotowarowych a wáaĞciwoĞciami struktur rolniczych. Dotyczyáo to zwáaszcza
obszaru gospodarstwa i cech spoáeczno-demograficznych kierowników19 gospodarstw. Podmioty wysokotowarowe wystĊpowaáy najczĊĞciej wĞród gospodarstw charakteryzujących siĊ duĪym obszarem, bĊdących podstawowym
miejscem aktywnoĞci zawodowej, zarządzanych przez osoby cechujące siĊ
relatywnie máodym wiekiem (do 44 lat), które posiadaáy wyksztaácenie ogólne przynajmniej na poziomie Ğrednim i szkolne przygotowanie do wykonywanego zawodu rolnika20.

2. Potencjaá ekonomiczny gospodarstw wysokotowarowych
Dysproporcje w szansach uzyskania satysfakcjonujących dochodów z prowadzonej dziaáalnoĞci ekonomicznej znajdują odzwierciedlenie w potencjale
ekonomicznym (sile ekonomicznej), tj. w zasobie moĪliwoĞci tkwiących w poszczególnych podmiotach gospodarczych umoĪliwiających im utrzymanie siĊ na
rynku oraz skuteczne konkurowanie. Potencjaá ekonomiczny oznacza równieĪ
19

W tekĞcie pracy stosuje siĊ zamiennie okreĞlenia: kierownik, uĪytkownik, gospodarz, gospodarujący, zarządzający.
20
zob. B. Karwat-WoĨniak, P. ChmielĔski: Highly commercial farms … op. cit., s. 26-34.
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zdolnoĞci do szczególnie sprawnego dziaáania w danej dziedzinie, które mogą siĊ
ujawniü w konkretnych warunkach lub pod wpáywem okreĞlonego czynnika21.
W odniesieniu do gospodarstwa rolnego siáĊ ekonomiczną moĪna okreĞliü
jako moĪliwoĞci rolnika do pomnaĪania majątku produkcyjnego swojego warsztatu pracy, przystosowania go do zmieniających siĊ warunków funkcjonowania
oraz utrzymania siĊ na rynku rolnym22. Wobec potencjaá ekonomiczny warunkuje zdolnoĞü do konkurowania (pozycjĊ konkurencyjną) gospodarstwa rolnego,
tj. trwaáą umiejĊtnoĞü podmiotu gospodarczego do zdobywania, a nastĊpnie zachowania, jak równieĪ powiĊkszania udziaáu na rynku, którego jest uczestnikiem23. Tym samym determinuje on nie tylko aktualną, ale równieĪ przyszáą sytuacjĊ danej jednostki.
Tak pojmowane pojĊcie potencjaáu ekonomicznego wyznaczają nie tylko
materialne elementy zasobów produkcyjnych (obszar, poziom wyposaĪenia
technicznego, pogáowie zwierząt itp.) czy usytuowanie wobec rynków zbytu
i zaopatrzenia, ale równieĪ trudne do skwantyfikowania czynniki, takie jak cechy osobowoĞciowe osób zaangaĪowanych w dane przedsiĊwziĊcie, zwáaszcza
sprawujących funkcje kierownicze i decyzyjne (zdolnoĞci zarządcze, marketingowe, skáonnoĞü do podejmowania ryzyka, spostrzegawczoĞü, szybkoĞü podejmowania decyzji itp.). Te elementy zwáaszcza w przypadku gospodarstwa rolnego naleĪy takĪe rozszerzyü o sytuacjĊ rodzinną uĪytkownika. Tym samym
potencjaá ekonomiczny jest kategorią dynamiczną, z tego wzglĊdu nieáatwą do
jednoznacznego rozpoznania zarówno z mikroekonomicznego, jak i makroekonomicznego punktu widzenia.
Wszystkie wymienione uwarunkowania powodują, Īe potencjaá ekonomiczny jest pojĊciem bardzo záoĪonym i trudnym do precyzyjnego ustalenia
(pomiaru), gdyĪ wyznacza go szereg bardzo zróĪnicowanych parametrów (np.
wielkoĞü i struktura majątku produkcyjnego, poáoĪenie rynkowe, zasoby i jakoĞü
siáy roboczej, umiejĊtnoĞci zarządcze, predyspozycje osobowoĞciowe, sytuacja
rodzinna itp.), z których czĊĞü jest trudno mierzalna lub w ogóle niemoĪliwa do
wyszacowania. Tym samym rozpoznanie potencjaáu ekonomicznego indywidualnych gospodarstw rolnych zazwyczaj opiera siĊ na podstawie oceny wybranych czynników determinujących ogólną sytuacjĊ produkcyjną i ekonomiczną
poszczególnych grup gospodarstw rolnych.
21

J. Pens: Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 331.
A. WoĞ: Ukáady strukturalne w rolnictwie cháopskim (w Ğwietle danych rachunkowoĞci
rolnej), Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 465, IERiGĩ, Warszawa 2000, s. 9.
23
J. Kulawik: EfektywnoĞü a konkurencyjnoĞü, [w:] Analiza efektywnoĞci gospodarowania
i funkcjonowania przedsiĊbiorstw rolnych powstaáych na bazie majątku byáych PGR, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2007, s. 27.
22
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2.1. WielkoĞü i struktura obszarowa gospodarstw wysokotowarowych
Powszechnie uwaĪa siĊ, Īe struktura polskiego rolnictwa wymaga przeksztaáceĔ zwiĊkszających koncentracjĊ produkcji. Potrzeba zwiĊkszania skali
produkcji w zasadzie przesądza o koncentracji ziemi, gdyĪ obszar uprawianych
gruntów rolniczych stanowi jeden z podstawowych elementów wyznaczających
wielkoĞci i relacje ekonomiczne oraz produkcyjne w gospodarstwach rolnych24.
Pomimo tego, Īe wspóáczeĞnie rozwój technologiczny procesów wytwórczych
w rolnictwie, a takĪe powszechne moĪliwoĞci wykorzystania know-how osáabiáy
wpáyw i znaczenie areaáu uĪytkowanych gruntów rolniczych w ksztaátowaniu
potencjaáu ekonomicznego poszczególnych gospodarstw25, a ziemia rolnicza
w relatywnie wiĊkszym zakresie z czynnika produkcji staje siĊ Ğrodowiskiem
i przestrzenią produkcji rolniczej,26 to w warunkach polskiego rolnictwa niezmiennie istnieje Ğcisáa zaleĪnoĞü pomiĊdzy areaáem uprawianych gruntów a siáą
ekonomiczną gospodarstwa27. Potwierdzają to miĊdzy innymi dane o rozpowszechnieniu gospodarstw wysokotowarowych, które najczĊĞciej grupują siĊ
wĞród jednostek posiadających co najmniej 20 ha UR (stanowiáy tam 24%
w 1992 roku, a w 2005 roku juĪ 68%). Ponadto osiągniĊcie rozsądnego zakresu
koncentracji ziemi rolniczej jest poĪądane nie tylko ze wzglĊdów ekonomicznych, ale równieĪ Ğrodowiskowych28. W jednostkach relatywnie duĪych obszarowo są zwiĊkszone szanse pogodzenia kryterium zrównowaĪenia ekonomicznego i Ğrodowiskowego29. Ponadto, zastosowanie metod produkcji minimalizujących negatywne oddziaáywanie na Ğrodowisko (np. rolnictwa precyzyjnego)
jest celowe ze wzglĊdów ekonomicznych i technicznych dopiero w podmiotach
odpowiednio duĪych pod wzglĊdem powierzchni30.
24

A. Kowalski: Czynniki produkcji w agrobiznesie [w:] Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja
Innowacja, Warszawa 1998, s. 109.
25
A. WoĞ: Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa. Eseje 2, IERiGĩ,
Warszawa 1998, s.61.
26
A. WoĞ: Rolnictwo polskie wobec procesów globalnych w gospodarce, Studia i Monografie, z. 105, IERiGĩ, Warszawa 2001, s. 26.
27
B. Karwat-WoĨniak: The area of cultivated land as a factor determining economic
potential of private farms Economics&Sociology, Vol. 2, No 1/2009, Kyiev-Ternopil 2009,
s. 47-57.
28
W. Poczta, K. Pawlak, E. Kiryluk-Dryjska, P. SiemiĔski: Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w Europejskim Modelu Rolnictwa, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, z. 2, t. IX, Warszawa-PoznaĔ-Kraków 2007, s. 299-300.
29
Z badaĔ nad rolnictwem spoáecznie zrównowaĪonym (2), praca zbiorowa pod red. J. St.
Zegara, Raport nr 30, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2006, s. 12.
30
J. Pawlak: InĪynieria rolnicza a zrównowaĪony rozwój obszarów wiejskich [w:] Agrobiznes
a zrównowaĪony rozwój obszarów wiejskich, Prace Naukowe AE we Wrocáawiu nr 1192,
Wrocáaw 2008, s. 79-81.
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Tabela 1. Struktura obszarowa gospodarstw wysokotowarowych
Rok

1-5

5-10

Grupy obszarowe (w ha UR)
10-15
15-20
20-30

30-50

50 i wiĊcej

Suma wiersza = 100

1992
13,4
18,9
23,7
24,4
16,5
2,7
0,4
1996
10,1
14,0
19,9
20,4
22,3
10,6
2,7
2000
10,0
13,8
18,3
14,9
22,7
13,9
6,4
2005
4,7
11,4
11,0
18,4
24,2
19,1
11,2
ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB1992, 1992, 2000 i 2005.

Z analizy zebranych materiaáów wynika, Īe rodzinne gospodarstwa wysokotowarowe tworzyáy grupĊ zróĪnicowaną pod wzglĊdem uĪytkowanej powierzchni gruntów rolniczych31. Wprawdzie w ich skáad wchodziáy jednostki
o bardzo róĪnym areale, to zawsze znaczący udziaá miaáy podmioty relatywnie
duĪe obszarowo. Ponadto w latach 1992-2005 odnotowano systematyczny
wzrost wielkoĞci odsetka gospodarstw stosunkowo duĪych powierzchniowo.
W tym czasie udziaá jednostek wysokotowarowych o areale 30 i wiĊcej ha UR
powiĊkszyá siĊ z 3 do 30%, czyli dziesiĊciokrotnie. JeĞli uwzglĊdni siĊ grupĊ
jednostek najwiĊkszych obszarowo, tj. 50-hektarowych i wiĊkszych, to dynamika tego procesu byáa jeszcze wiĊksza. W 2005 roku ponad 11% jednostek wysokotowarowych posiadaáo co najmniej 50 ha UR, podczas gdy w 1992 roku byáo
ich tylko 0,4%. JednoczeĞnie wĞród gospodarstw wysokotowarowych ubywaáo
podmiotów o areale do 20 ha UR. W tym okresie udziaá tej wielkoĞci podmiotów w grupie gospodarstw wysokotowarowych zmniejszyá siĊ z 80 do 46%.
Szczególnie szybko ubywaáo jednostek najmniejszych, tj. do 5 ha UR, których
odsetek zmniejszyá siĊ z ponad 13% do niespeána 5%, tj. ponad dwuipóákrotnie.
Te tendencje zwáaszcza silnie zaznaczyáy siĊ w latach 2000-2005, kiedy to
udziaá jednostek o obszarze od 1 do 5 ha UR w grupie gospodarstw wysokotowarowych zmniejszyá siĊ Ğrednio o 1 p.p. rocznie, podczas gdy w okresie 1992-2000, analogiczny roczny spadek wynosiá niespeána 0,4 p.p. Tak duĪy wzrost
tempa zmniejszania siĊ udziaáu podmiotów maáych obszarowo w piĊcioleciu
2000-2005 wskazuje, Īe w warunkach narastającej rywalizacji, tracą zdolnoĞü
konkurencyjną te gospodarstwa, które swój byt opierają na duĪych nakáadach
kapitaáu i pracy, ale maáych zasobach uĪytkowanej ziemi32.

31

Powierzchnia najmniejszego odnotowanego w badaniu gospodarstwa uznanego za wysokotowarowe wynosiáa 1,02 ha UR, a najwiĊkszego - 498,2 ha UR.
32
por. Sytuacja ekonomiczna i aktywnoĞü inwestycyjna róĪnych grup gospodarstw rolniczych
w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005, praca pod red. W. Józwiaka, Raport nr 68,
IERiGĩ-PIB, Warszawa 2007, s. 15, 29, 32-33.
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Wykres 2. ĝrednia powierzchnia wyodrĊbnionych grup gospodarstw
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*Gospodarstwa, z których dochód stanowiá gáówne Ĩródáo utrzymanie uĪytkownika i jego rodziny, ale nie zakwalifikowane do grupy podmiotów wysokotowarowych.
ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000, 2005.

Wynikiem przedstawionych powyĪej procesów byáo zwiĊkszanie siĊ
przeciĊtnej powierzchni gospodarstwa wysokotowarowego (wykres 2). W latach
1992-2005 Ğredni areaá jednostki wysokotowarowej powiĊkszyá siĊ o 12,6 ha
UR (z 16,9 do 29,5 ha UR, czyli o 75%)33. Zatem Ğrednioroczny wzrost Ğredniego obszaru gospodarstwa wysokotowarowego wynosiá prawie 6%. Tempo tych
zmian jest zbliĪone do wymogów sprawnoĞci produkcyjno-ekonomicznej dziaáalnoĞci rolniczej34. MoĪna zatem uznaü, Īe w aktualnych uwarunkowaniach
Ğredni areaá gospodarstwa wysokotowarowego osiągnąá poziom tworzący warunki skutecznego gospodarowania i konkurencyjnoĞci prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej35.
NatĊĪenie procesów koncentracji ziemi w gospodarstwach wysokotowarowych byáo silnie związane ze zmianami w sytuacji ogólnogospodarczej,
zwáaszcza krajowej oraz jej oddziaáywaniem na sytuacjĊ na rynku pracy i w rol33

Wraz z koncentracją ziemi w gospodarstwach wysokotowarowych, narastaáo zróĪnicowanie
w wielkoĞci zasobów gruntów rolniczych w grupie gospodarstw wysokotowarowych. O takich tendencjach Ğwiadczyá miĊdzy innymi wzrost wartoĞci odchylenia standardowego.
W roku 1992 wynosiáo ono 12,3 ha UR, natomiast trzynaĞcie lat póĨniej analogiczny wskaĨnik byá trzykrotnie wiĊkszy i stanowiá 36,9 ha UR.
34
zob. J. St. Zegar: Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady
XXI wieku, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2009, s. 200.
35
por. W. Poczta, K. Pawlak, E. Kiryluk-Dryjska, P. SiemiĔski: Perspektywy polskich … op.
cit., s. 297-299.
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nictwie. Znaczący wpáyw na natĊĪenie procesu powiĊkszania areaáu gospodarstw wysokotowarowych miaáy uwarunkowania na rynku ziemi rolniczej,
a w okresie integracji z Unią Europejską (UE) równieĪ perspektywa uruchamiania dopáat bezpoĞrednich. ĝwiadczyáy o tym róĪnice w natĊĪeniu procesu koncentracji gruntów w poszczególnych badanych okresach, a przede znaczące
przyĞpieszenie tych zmian w latach 2000-2005. W tym piĊcioleciu przeciĊtny
obszar jednostki wysokotowarowej zwiĊkszyá siĊ o 6,3 ha UR (z 23,2 do 29,5 ha
UR), czyli Ğrednio w roku statystyczne gospodarstwo wysokotowarowe zwiĊkszaáo swój areaá o 1,3 ha UR (o 5,4%). Dla porównania w latach 1992-2000 powierzchnia gospodarstwa wysokotowarowego wzrastaáa Ğredniorocznie o 0,8 ha
UR (o 4,6%).
KoncentracjĊ ziemi w gospodarstwach wysokotowarowych naleĪy uznaü
za stosunkowo duĪą, tym bardziej, Īe wĞród pozostaáych podmiotów produkujących na rynek36 tendencje byáy inne. W analizowanym okresie w tej kategorii
gospodarstw odnotowano zmniejszenie Ğredniego obszaru uprawianych gruntów
o 3% (z 7,4 do 7,2 ha UR). Tym samym zwiĊkszaáy siĊ róĪnice w wyposaĪeniu
w ten podstawowy czynnik produkcji rolniczej, jaki stanowią uĪytki rolne, pomiĊdzy gospodarstwami wysokotowarowymi a pozostaáymi podmiotami wytwarzającymi na sprzedaĪ. W 1992 roku Ğredni areaá gospodarstwa wysokotowarowego dwukrotnie przewyĪszaá przeciĊtny obszar w zbiorze pozostaáych podmiotów produkujących artykuáy rolnicze na rynek (16,9 ha UR wobec 7,4 ha UR).
W 2005 roku ta przewaga byáa juĪ ponad dwukrotnie wiĊksza, a analogiczne
wielkoĞci zasobów ziemi wynosiáy odpowiednio 29,5 i 7,2 ha UR. W konsekwencji nastąpiá pokaĨny wzrost zakresu koncentracji ziemi. Te tendencje zaznaczaáy siĊ równieĪ w sytuacji, gdy liczebnoĞü tej grupy nie powiĊkszaáa siĊ,
tj. w piĊcioleciu 2000-2005. W latach 1992-2000 odsetek ziemi w gospodarstwach wysokotowarowych zwiĊkszyá siĊ z 11 do 31%, a w 2005 roku wyniósá
juĪ ponad 38%.
2.1.1. ħródáa i formy pozyskiwania ziemi rolniczej
Z analizy tych danych wynika, Īe najwiĊkszą rolĊ w procesie koncentracji
ziemi w podmiotach wysokotowarowych odegraá obrót rynkowy, gdyĪ grunty
rolne przejmowane w wyniku dziedziczenia stanowiáy tylko ok. 5-8% caákowitego areaáu zwiĊkszeĔ obszarowych w tej kategorii podmiotów (tab. 2).

36

Zamiennie dla pozostaáych (reszty) gospodarstw ze sprzedaĪą artykuáów rolniczych uĪywany jest termin pozostaáe (reszta) jednostki: towarowe, rynkowe, produkujące (wytwarzające)
na sprzedaĪ, produkujące (wytwarzające) na rynek.
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W caáym analizowanym okresie w rynkowym pozyskiwaniu gruntów na
wzrost wyposaĪenia w ziemiĊ gospodarstw wysokotowarowych oraz wyraĨniej
dominowaáy transakcje miĊdzy osobami fizycznymi. W latach 2000-2005 takie
umowy stanowiáy ponad 85% wszystkich transakcji umoĪliwiających zwiĊkszenia obszarowe w jednostkach wysokotowarowych, podczas gdy w latach 1992-1996 analogiczny udziaá wynosiá 66%.
Tabela 2. ħródáa i formy zwiĊkszeĔ obszarowych
w gospodarstwach wysokotowarowych
Okres

Odsetek gruntów pochodzących z:
kupna od osób
dzierĪawy od osób
fizycznych
prawnych
fizycznych
prawnych

obrotu
rodzinnego

suma wiersza = 100

1992-1996
24,9
27,1
30,4
12,5
5,1
1996-2000
25,6
26,4
30,9
11,9
5,2
2000-2005
25,6
14,7
39,1
12,8
7,8
ħródáo: Opracowano na podstawie badaĔ ankietowych IERiGĩ-PIB 1996, 2000 i 2005.

Z wykonanych analiz wynika, Īe w sytuacji ograniczonej moĪliwoĞci zakupu ziemi rolniczej, w rynkowym pozyskiwaniu gruntów na wzrost obszaru gospodarstw wysokotowarowych, coraz wyraĨniej zaznaczaáa siĊ dzierĪawa, gáównie miĊdzysąsiedzka. Ta forma pozyskiwania Ğrodków produkcji, zwáaszcza ziemi ma na polskiej wsi dáugoletnią tradycjĊ, ale nie cieszyáa siĊ popularnoĞcią
wĞród producentów rolnych, przede wszystkim na skutek mniejszej swobody
w dysponowaniu ziemią najĊtą. Jednak w wyniku coraz bardziej zarysowującego
siĊ braku moĪliwoĞci zakupu gruntów rolniczych nastąpiá wzrost zainteresowania
dzierĪawami. W latach 1992-2005 udziaá gruntów najĊtych w ogólnej powierzchni zwiĊkszeĔ wzrósá z okoáo 43 do 52%, w tym pomiĊdzy rolnikami z 30 do 39%.
JednoczeĞnie zmniejszaá siĊ udziaá gruntów zakupionych w ogólnej powierzchni
zwiĊkszeĔ z niespeána 52% w latach 1992-1996 do nieco ponad 40% w latach
2000-2005. Byáo to gáównie wynikiem spadku sprzedaĪy ziemi z ANR. W tym
czasie udziaá ziemi rolniczej zakupionej z Zasobów Skarbu PaĔstwa przez uĪytkowników gospodarstw wysokotowarowych zmniejszyá siĊ z 27 do 15%.
2.1.2. Struktura wáasnoĞciowa zasobów ziemi rolniczej
Stosownie do rosnącego znaczenia dzierĪaw gruntów rolniczych w procesach koncentracji tego czynnika produkcji, w gospodarstwach wysokotowarowych zmianom ulegaáa równieĪ struktura wáasnoĞciowa uĪytkowanych zasobów
ziemi rolniczej. Zjawisko to znalazáo odzwierciedlenie zarówno we wzroĞcie
czĊstoĞci wystĊpowania podmiotów najmujących grunty rolnicze, jak i w zwiĊk21

szeniu udziaáu ziemi dzierĪawionej w caákowitych zasobach uĪytków rolnych
w grupie jednostek wysokotowarowych (wykres 3).
Wykres 3. Zmiany w czĊstoĞci wystĊpowania dzierĪaw
w gospodarstwach wysokotowarowych
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ħródáo: Opracowano na podstawie badaĔ ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

Z przeprowadzonych badaĔ wynika, Īe w 2005 roku ponad 46% podmiotów wysokotowarowych dzierĪawiáo ziemiĊ. Ich odsetek byá prawie szeĞciokrotnie wyĪszy niĪ w 1992 roku, kiedy w analogicznej sytuacji byáo tylko 8%
tych jednostek. Odpowiednio do zmian w popularnoĞci dzierĪaw wzrastaá równieĪ udziaá najĊtej ziemi w ogólnej powierzchni gruntów rolniczych uĪytkowanych przez gospodarstwa wysokotowarowe z 5% w 1992 roku do 25% w 2005
roku. JednoczeĞnie coraz wyraĨniej zaznaczaáa siĊ dominacja dzierĪaw miĊdzysąsiedzkich w caákowitej powierzchni uĪytków rolnych wydzierĪawionych
przez podmioty wysokotowarowe. W latach 1992-2005 odsetek gruntów pozyskanych w obrocie prywatnym w ogólnym obszarze dzierĪaw tej grupy gospodarstw wzrósá z 50 do 70%, tj. o 20 p.p.
Widoczny wzrost roli dzierĪaw w koncentracji ziemi rolniczej w grupie
podmiotów wysokotowarowych nie wpáynąá na zmiany wieloletniej prawidáowoĞci, Īe najem gruntów rolniczych byá gáównie sposobem na powiĊkszenie
wáasnego areaáu upraw. Nadal sporadycznie wystĊpowaáy sytuacje, Īe gospodarstwo wysokotowarowe dysponowaáo wyáącznie ziemią dzierĪawioną. W 2005
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roku jednostki utworzone na ziemi caákowicie dzierĪawionej stanowiáy niespeána 1% w grupie gospodarstw wysokotowarowych.
2.1.3. ZróĪnicowanie makroregionalne w obszarze gospodarstw wysokotowarowych
Gospodarstwa wysokotowarowe byáy zdecydowanie wiĊksze obszarowo
niĪ pozostaáe jednostki produkujące surowce rolnicze na rynek, przy czym to
zjawisko zaznaczyáo siĊ z róĪnym nasileniem na poszczególnych regionach kraju. Byáo ono wynikiem nie tylko przestrzennych odmiennoĞci w strukturze obszarowej gospodarstw indywidualnych i podaĪy ziemi rolniczej (zwáaszcza
z zasobu ANR), ale równieĪ preferowanego profilu produkcyjnego rolnictwa na
danym terenie. Niewątpliwy wpáyw miaáy takĪe terytorialne róĪnice w ogólnym
rozwoju gospodarczym kraju i jego oddziaáywanie na stan rolnictwa w poszczególnych makroregionach i związane z tym odmiennoĞci w poziomie kultury rolnej, intensywnoĞci produkcji rolniczej i zakresu jej specjalizacji.
Tabela 3. ZróĪnicowanie makroregionalne w Ğrednim obszarze
gospodarstw wysokotowarowych
Rok

PrzeciĊtny obszar gospodarstwa (ha UR)
w tym Ğrednio w makroregionach*
Razem

I

II

III

IV

V

1992
18,3
15,8
7,2
20,9
31,9
16,9
1996
21,0
17,5
7,5
25,5
33,7
20,8
2000
24,4
22,8
8,1
30,3
54,6
23,2
2005
28,6
25,3
14,0
39,8
61,9
29,5
*Oznaczenia makroregionów i województwa, jakie obejmują jak mapka 1.
ħródáo: Opracowano na podstawie badaĔ ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

Zdecydowanie najwiĊksze obszarowo gospodarstwa wysokotowarowe byáy poáoĪone na terenie makroregionu póánocnego. W 2005 roku przeciĊtny ich
obszar wynosiá 61,9 ha UR i byá ponad dwukrotnie wiĊkszy niĪ Ğrednio w caáej
grupie jednostek wysokotowarowych (29,5 ha UR).
Na przeciwlegáym biegunie znajdowaáy siĊ gospodarstwa poáoĪone na terenie makroregionu poáudniowo-wschodniego. Na tym obszarze przeciĊtny areaá
podmiotu wysokotowarowego w 2005 roku byá ponad dwukrotnie mniejszy niĪ
ogóáu jednostek wysokotowarowych i wynosiá 14,0 ha UR.
Terytorialne zróĪnicowanie w wielkoĞci zasobów ziemi rolniczej w gospodarstwach wysokotowarowych utrzymywaáo siĊ w caáym analizowanym
okresie (tab. 3). Nieco inna sytuacja dotyczyáa tempa zmian struktury obszarowej tej kategorii podmiotów w poszczególnych badanych okresach, jak równieĪ
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w przekroju makroregionalnym. OdmiennoĞci byáy uwarunkowane nie tylko
historycznie uksztaátowanymi róĪnicami w strukturze obszarowej i w poziomie
rozwoju gospodarczego (zwáaszcza rolnictwa), ale równieĪ nierównomierną podaĪą gruntów rolniczych, a zwáaszcza ziemi z zasobów skarbowych. Wpáyw pozyskania tych gruntów na tempo wzrostu zasobów ziemi uwidoczniá siĊ przede
wszystkim przed 2000 rokiem, zwáaszcza w obrĊbie gospodarstw wysokotowarowych poáoĪonych w makroregionie póánocnym, w którym wystĊpowaáa duĪa
podaĪ ziemi skarbowej37.
W latach 1992-2005 na terenie makroregionu póánocnego Ğrednia powierzchnia gospodarstwa wysokotowarowego zwiĊkszyáa siĊ o 30 ha UR (z 31,9
do 61,9 ha UR, tj. 94%). Ten wzrost nastąpiá gáównie przed 2000 rokiem, kiedy
to przeciĊtna wielkoĞü gospodarstwa wysokotowarowego zwiĊkszyáa o 22,7 ha
UR (z 31,9 do 54,6 ha UR, czyli 71%). Zatem w latach 1992-2000 Ğrednio
w roku zasoby ziemi rolniczej w grupie podmiotów wysokotowarowych zwiĊkszaáy siĊ przeciĊtnie o ponad 2,8 ha, tj. o prawie 10%. Byáo to tempo bez maáa
dwukrotnie wiĊksze niĪ w piĊcioleciu 2000-2005, kiedy analogiczny wskaĨnik
wynosiá niespeána 1,5 ha UR, czyli o niespeána 5%. Ten proces dokonaá siĊ
gáównie w oparciu o transakcje zrealizowane z udziaáem Agencji NieruchomoĞci Rolnych. Ziemia pozyskana z tego Ĩródáa stanowiáa ponad 80% ogólnej powierzchni wzrostu Ğredniego obszaru gospodarstwa wysokotowarowego w analizowanym trzynastoleciu.
Z perspektywy tempa wzrostu zasobów ziemi moĪna uznaü, Īe podobna sytuacja jak na póánocy kraju, wystĊpowaáa w gospodarstwach wysokotowarowych
poáoĪonych na terenie makroregionu poáudniowo-wschodniego, gdzie odnotowano równieĪ prawie dwukrotny wzrost poziomu wyposaĪenia w ziemiĊ statystycznego gospodarstwa wysokotowarowego. Jednak róĪne byáo natĊĪenie tych trendów w poszczególnych okresach, zwáaszcza w piĊcioleciu 2000-2005 oraz wpáyw
tego procesu na ostateczną wielkoĞü zasobów gruntów rolniczych w jednostkach
wysokotowarowych na tym terenie.
Ze zrealizowanych badaĔ wynika, Īe pomimo tak duĪego tempa procesów
koncentracji ziemi w jednostkach wysokotowarowych w makroregionie poáudniowo-wschodnim, Ğredni przyrost zasobów ziemi gospodarstw w wymiarze
absolutnym wyniósá tylko 6,2 ha UR (z 7,2 do 14,0 ha UR). Przy czym ponad
95% tego zwiĊkszenia nastąpiáo w piĊcioleciu 2000-2005. W tym czasie przeciĊtny obszar podmiotów wysokotowarowych zwiĊkszyá siĊ z 8,1 do 14,0 ha
UR, zatem o 5,9 ha UR. W ten proces zaangaĪowane byáy praktycznie jedynie
grunty prywatne.
37

A. Sikorska: Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2002, s. 5.
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Odnotowany w latach 2000-2005 wzrost tempa koncentracji ziemi w gospodarstwach wysokotowarowych poáoĪonych w makroregionie poáudniowo-wschodnim naleĪy wiązaü ze specyfiką rolnictwa na tym obszarze. Na tle innych terenów, ten makroregion cechuje siĊ duĪym rozdrobnieniem obszarowym
i znacznym zakresem dwuzawodowoĞci wĞród rolników, dla których posiadane
gospodarstwo rolne speánia gáównie funkcje rezydencyjne i samozaopatrzeniowe. WĞród uĪytkowników takich jednostek wejĞcie do UE spowodowaáo nasilanie skáonnoĞci do zmniejszenia obszaru, a nawet likwidacji gospodarstwa. Byáo
to wywoáane nie tylko trudnoĞciami w sprostaniu zwiĊkszającym siĊ wymogom
rynku, ale równieĪ wzrostem moĪliwoĞci podjĊcia zatrudnienia poza rolnictwem, stwarzającego szanse wzglĊdnie stabilnego ekonomicznego bytu. Ziemia
naleĪąca do tych gospodarstw byáa przejmowana, przewaĪnie w formie dzierĪawy, przez podmioty silne ekonomicznie, czyli jednostki wysokotowarowe. Dla
tej kategorii gospodarstw utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku wymagaáo wzrostu skali prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej, co motywowaáo je do
zwiĊkszenia areaáu upraw. NaleĪy równieĪ dodaü, Īe w analizowanym piĊcioleciu tylko w tym makroregionie odnotowano zmniejszenie (z 8 do 7%) udziaáu
jednostek wysokotowarowych w rolnictwie indywidualnym. W grupie gospodarstw, które pomiĊdzy 2000 a 2005 rokiem utraciáy pozycjĊ konkurencyjną,
znajdowaáy siĊ przewaĪnie jednostki maáe obszarowo (od 1 do 3 ha UR), którym
nie udaáo siĊ zwiĊkszyü powierzchni, a dalszy wzrost rozmiarów produkcji rolniczej wymagaá powiĊkszenia areaáu upraw, a nie kolejnego zwiĊkszenia intensywnoĞci prowadzonych procesów wytwórczych.
W latach 2000-2005 najwiĊksze spowolnienie tempa koncentracji ziemi
w gospodarstwach wysokotowarowych wystąpiáo na terenach, gdzie od wielu lat
proces ten byá najbardziej zaawansowany tj. w makroregionie póánocnym, gdzie
przeciĊtny areaá gospodarstwa wysokotowarowego zwiĊkszyá siĊ z 54,6 do 61,9
ha UR, tj. o 13%. Te procesy byáy prawie piĊciokrotnie sáabsze w porównaniu
z okresem 1996-2000, kiedy to obszar jednostki wysokotowarowej zwiĊkszyá siĊ
z 33,7 do 54,6 ha UR, czyli o 62%. W rezultacie nastąpiáo zahamowanie narastania miĊdzyregionalnych dysproporcji w wielkoĞci jednostek wysokotowarowych. W 1992 roku stosunek pomiĊdzy najwiĊkszym (makroregion póánocny)
a najmniejszym (makroregion poáudniowo-wschodni) przeciĊtnym obszarem
gospodarstwa wysokotowarowego ksztaátowaá siĊ jak 4:1, w okresie nastĊpnych
oĞmiu lat wzrósá i wynosiá w 2000 roku 7:1, natomiast w 2005 roku analogicznie
liczony wskaĨnik stanowiá 5:1, czyli zbliĪaá siĊ do poziomu sprzed trzynastu lat.
Redukcja tych róĪnic byáa konsekwencją ograniczenia moĪliwoĞci wzrostu obszaru gospodarstw w makroregionie póánocnym w oparciu o grunty
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z ANR, które jak juĪ wczeĞniej wspomniano stanowiáy podstawowe Ĩródáo pozyskiwania ziemi.
W latach 2000-2005 najwolniej procesy koncentracji w gospodarstwach
wysokotowarowych przebiegaáy w makroregionie Ğrodkowowschodnim. W tym
czasie Ğrednia ich powierzchnia zwiĊkszyáa siĊ tylko z 22,8 do 25,3 ha UR,
tj. o niespeána 11%. Byá to wzrost prawie trzykrotnie mniejszy niĪ w latach
1996-2000, kiedy to przeciĊtny areaá podmiotu wysokotowarowego powiĊkszyá
siĊ z 17,5 do 22,8 ha UR, czyli o 30%.
Odnotowane w latach 2000-2005 spowolnienie procesów koncentracji
ziemi w jednostkach wysokotowarowych w makroregionie Ğrodkowowschodnim
wiązaü naleĪy ze zmniejszeniem tempa likwidacji poáoĪonych na tym terenie
gospodarstw indywidualnych38. Grunty rolnicze z podmiotów ograniczających
lub likwidujących produkcjĊ rolniczą, od lat stanowiáy gáówne Ĩródáo pozyskiwania uĪytków rolnych przez silne ekonomicznie, ale relatywnie nieliczne gospodarstwa wysokotowarowe. W piĊcioleciu 2000-2005, podobnie jak i w latach
wczeĞniejszych okoáo 75% przyrostu areaáu ziemi rolniczej w tej grupie gospodarstw odbyáo siĊ na bazie gruntów cháopskich.
O ewolucji skali makroregionalnego zróĪnicowania w areale gospodarstw
wysokotowarowych Ğwiadczyáa równieĪ zmiana w wielkoĞci wspóáczynnika
zmiennoĞci39, którego wartoĞü w latach 1992-2000 zwiĊkszyáa siĊ z 52,9 do
73,1%, a w nastĊpnym piĊcioleciu zmniejszyáa siĊ i w 2005 roku wyniosáa
61,5%. Pomimo tych zmian naleĪy uznaü, Īe utrzymujące siĊ terytorialne róĪnice w poziomie wyposaĪenia rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych
w ziemiĊ są nadal duĪe.

2.2. WyposaĪenie w wybrane techniczne trwaáe Ğrodki produkcji
Istotny element potencjaáu wytwórczego i trwaáego majątku produkcyjnego gospodarstw rolnych stanowią budynki gospodarcze oraz ciągniki i maszyny.
38

Z badaĔ ankietowych wynika, Īe w makroregionie Ğrodkowowschodnim w latach 2000-2005 ubywaáo Ğrednio w roku 1,9% gospodarstw, podczas gdy w okresie 1996-2000 analogiczny roczny spadek wynosiá 2,8%.
39
Wspóáczynnik zmiennoĞci stosuje siĊ w porównaniach zróĪnicowania i wyraĪany jest
w procentach. Obrazuje wzglĊdną skalĊ zróĪnicowania, przy czym im wiĊksza jest jego wartoĞü tym wiĊksze jest zróĪnicowanie wielkoĞci danej cechy lub zbiorowoĞci. Przyjmuje siĊ, Īe
gdy wartoĞü wspóáczynnika zmiennoĞci wynosi od 0 do 20%, to skala zróĪnicowania jest
niewielka; 20-40% – przeciĊtna, 40-100% – duĪa, 100% i wiĊcej – bardzo duĪa (J. Wawrzynek: Metody opisu i wnioskowania statystycznego. Wrocáaw: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocáawiu, 2007, s. 37).
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Posiadanie nowoczesnych maszyn i urządzeĔ technicznych umoĪliwia stosowanie nowoczesnych technologii, dziĊki którym nie tylko zmniejsza siĊ uciąĪliwoĞü zatrudnienia w rolnictwie, lecz wzrasta równieĪ jej wydajnoĞü oraz skala
i jakoĞü produkcji. Ponadto stosowanie nowej generacji Ğrodków mechanizacji
rolnictwa umoĪliwia zmniejszenie jednostkowych nakáadów (np. energii)
i wzrost wydajnoĞci pracy, a w konsekwencji obniĪenie kosztów produkcji
i zwiĊkszenie efektywnoĞci gospodarowania, a takĪe poszanowania Ğrodowiska40. Tym samym wyposaĪenie gospodarstw w trwaáy, techniczny majątek produkcyjny w coraz wiĊkszym stopniu decyduje o ich efektywnoĞci ekonomicznej
i konkurencyjnoĞci na rynku produktów rolnych oraz o poszanowaniu Ğrodowiska. Ponadto poziom technicznego uzbrojenia gospodarstw warunkuje takĪe
efektywnoĞü wykorzystania innych Ğrodków produkcji, co dodatkowo korzystnie oddziaáuje na sprawnoĞü gospodarowania. Wobec tego naleĪy uznaü, Īe
w warunkach nasilającej siĊ konkurencji, poziom wyposaĪenia w techniczne
Ğrodki trwaáe w coraz wiĊkszym stopniu wpáywa na pozycjĊ rynkową oraz wysokoĞü dochodów z pracy w gospodarstwie. Potwierdziáy to zmiany, jakie zaszáy
w skali i jakoĞci technicznego wyposaĪenia gospodarstw wysokotowarowych.
2.2.1. Ciągniki i maszyny rolnicze
Podstawowym etapem w unowoczeĞnianiu wyposaĪenia gospodarstw rolnego w Ğrodki techniczne, zwáaszcza w polskich warunkach byáa motoryzacja
siáy pociągowej. Ten proces w gospodarstwach wysokotowarowych, dokonaá siĊ
przed 1992 rokiem, gdyĪ juĪ w tym czasie wszystkie jednostki wysokotowarowe
dysponowaáy ciągnikami. A w analizowanym okresie nastĊpowaáa poprawa poziomu wyposaĪenia gospodarstw wysokotowarowych w mechaniczną siáĊ pociągową, o czym Ğwiadczy miĊdzy innymi wzrost odsetka jednostek posiadających wiĊcej niĪ jeden ciągnik (z 31 do 73%) i zwiĊkszenie liczby ciągników
przypadających na 100 podmiotów wysokotowarowych (z 172 w roku 1992 do
214 w roku 2005, czyli o ponad 24%).
PostĊp w zakresie wyposaĪenia w mechaniczną siáĊ pociągową gospodarstw wysokotowarowych zaznaczyá siĊ w caáym badanym okresie, przy czym
szczególnie silnie te pozytywne zmiany wystąpiáy w ostatnim analizowanym
piĊcioleciu (2000-2005). W tym czasie liczba ciągników w przeliczeniu na 100
jednostek wysokotowarowych zwiĊkszyáa siĊ o prawie 14% (z 188 do 214),
40

zob. J. Pawlak: Racjonalna mechanizacja a zrównowaĪony rozwój rolnictwa, [w:] Rola
infrastruktury i techniki w zrównowaĪonym rozwoju rolnictwa, IBMER, Warszawa 2005,
s. 150-152.
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podczas gdy analogiczny wzrost w latach 1992-2000 wyniósá tylko okoáo 9%
(z 172 do 188 sztuk na 100 podmiotów wysokotowarowych).
WĞród reszty gospodarstw towarowych w procesie motoryzacji siáy pociągowej równieĪ nastąpiá postĊp. Jednak te tendencje byáy relatywnie sáabsze
niĪ w grupie podmiotów wysokotowarowych. W latach 1992-2005 udziaá posiadających ciągniki w gronie pozostaáych gospodarstw rynkowych wzrósá z 65 do
81%. JednoczeĞnie zwiĊkszyá siĊ odsetek podmiotów wyposaĪonych w wiĊcej
niĪ jeden ciągnik z 10 do 16%. W konsekwencji liczba ciągników w przeliczeniu na 100 jednostek z produkcją na rynek, ale nie zakwalifikowanych do segmentu gospodarstw wysokotowarowych wzrosáa o ok. 16% (z 82 do 95 sztuk).
W rezultacie dystans w poziomie wyposaĪenia w ciągniki pomiĊdzy porównywanymi grupami gospodarstw ulegá dalszemu zwiĊkszeniu (wykres 4).
WiĊksze róĪnice wystąpiáy w jakoĞci posiadanych traktorów. WĞród inwestycji w ciągniki w jednostkach wysokotowarowych przewaĪaáy zakupy nowych i nowoczesnych maszyn. Mimo wszystko nadal nawet w grupie ciągników
posiadanych przez jednostki wysokotowarowe nowy sprzĊt wystĊpowaá relatywnie rzadko, a w 2005 roku tylko co dziesiąty traktor posiadaá przynajmniej
110 KM mocy i byá w wieku do 4 lat. Jednak byáa to sytuacja znacznie lepsza
niĪ wĞród reszty gospodarstw rolniczych, jak i pozostaáych rynkowych41.
Przedstawione powyĪej zmiany w sile pociągowej gospodarstw wysokotowarowych miaáy charakter powszechny, przy czym z róĪnym nasileniem zaznaczyáy siĊ na poszczególnych latach i terenach kraju.
We wszystkich makroregionach Ğrednia liczba ciągników przypadająca na
100 podmiotów wysokotowarowych w 2005 roku znacząco przewyĪszaáa analogiczny wskaĨnik odnotowany trzynaĞcie lat wczeĞniej. W latach 1992-2000 ten
wzrost zaznaczyá siĊ gáównie w póánocnych i zachodnich regionach kraju,
zwáaszcza w makroregionach: poáudniowo-zachodnim (186 do 216 sztuk,
tj. o 16%) i Ğrodkowozachodnim (z 198 do 217 sztuk, czyli o 10%).

41

W 2005 roku w zbiorze pozostaáych gospodarstw rolniczych tylko 1,2% posiadaáo ciągniki
o mocy co najmniej 110 KM, a jedynie 1,8% wszystkich posiadanych traktorów byáo wieku
do 4 lat, natomiast wĞród reszty jednostek rynkowych analogiczne wskaĨniki wynosiáy odpowiednio 1,2 i 1,4%.
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Wykres 4. Zmiany w wyposaĪeniu w ciągniki gospodarstw
wysokotowarowych i pozostaáych produkujących na rynek
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ħródáo: Obliczenia na podstawie badaĔ ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

Z wykonanych analiz wynika, Īe po 2000 roku nastąpiáo wyraĨne przyĞpieszenie tempa wzrostu poziomu wyposaĪenia w ciągniki w gospodarstwach
wysokotowarowych poáoĪonych na obszarach o relatywnie niewielkim natĊĪeniu tych procesów w okresie wczeĞniejszym. Te zmiany szczególnie zaznaczyáy
siĊ w makroregionie poáudniowo-wschodnim. Na tym terenie w latach 2000-2005 liczba ciągników na 100 podmiotów wysokotowarowych powiĊkszyáa siĊ
o ponad 17% (z 128 do 151 sztuk). Byá to wzrost dwukrotnie wiĊkszy niĪ
w okresie 1992-2000, kiedy to liczba traktorów na 100 jednostek wysokotowarowych wzrosáa o prawie 8% (z 119 do 128 sztuk). Jednak nadal utrzymaáy siĊ
duĪe terytorialne róĪnice w poziomie wyposaĪenia w mechaniczną siáĊ pociągową. W 2005 roku podobnie jak w latach wczeĞniejszych, najwiĊcej ciągników
posiadaáy podmioty wysokotowarowe z makroregionu Ğrodkowozachodniego
(247 sztuk na 100 jednostek). NajniĪszą liczbą traktorów dysponowaáy jednostki
wysokotowarowe poáoĪone w makroregionie poáudniowo-wschodnim (niespeána
151 sztuk na 100 gospodarstw), jednak zmniejszyáy siĊ makroregionalne dysproporcje w iloĞci posiadanych ciągników przez podmioty wysokotowarowe.
W 1992 roku Ğrednia liczba traktorów w przeliczeniu na 100 gospodarstw wysokotowarowych w makroregionie Ğrodkowozachodnim byáa o ponad 66% wyĪ-
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sza niĪ w makroregionie poáudniowo-wschodnim. W 2005 roku ta róĪnica
zmniejszyáa siĊ do 60%.
Zainteresowanie uĪytkowników gospodarstw wysokotowarowych skupiaáo siĊ gáównie na nowej generacji, wysoko wydajnych maszynach. Przy tworzeniu parku maszynowego brano pod uwagĊ nie tylko wymogi nowoczesnoĞci,
przede wszystkim koniecznoĞü kompleksowego zmechanizowania prac. W konsekwencji w analizowanym okresie udziaá gospodarstw wysokotowarowych posiadających kombajny wzrósá 48 do 60%, agregaty maszynowe 24 do 48%. Rosáa równieĪ liczba innych posiadanych nowoczesnych maszyn. W tym czasie
w przeliczeniu na 100 gospodarstw wysokotowarowych zwiĊkszyáa siĊ liczba
kombajnów o 26% (z 82 do 103 sztuk) i agregatów maszynowych – ponad
3-krotnie (z 15 do 52 sztuk). JednoczeĞnie coraz czĊĞciej wystĊpowaáy urządzenia do sztucznego nawadniania upraw. W piĊcioleciu 2000-2005 odsetek gospodarstw wysokotowarowych wykorzystujących w uprawach polowych deszczownie42 wzrósá czterokrotnie (z niespeána 1 do 4%), a liczba posiadanych tego
typu urządzeĔ w przeliczeniu na 100 tej kategorii jednostek ulegáa podwojeniu
(z 8 do 17 sztuk).
Przytoczony wzrost liczby posiadanych Ğrodków mechanizacji w gospodarstwach wysokotowarowych áączyá siĊ z postĊpującym procesem koncentracji
ziemi. W konsekwencji wzrastaá przeciĊtny obszar ziemi w przeliczeniu na
1 maszynĊ. Przykáadowo pomiĊdzy rokiem 1992 a 2005 Ğrednia powierzchnia
UR przypadających na 1 ciągnik zwiĊkszyáa siĊ o 33%, (z 10,4 do 13,8 ha UR),
a analogiczny wskaĨnik w przypadku kombajnów wzrósá o 39% (z 20,5 do 28,6
ha UR). Te zmiany Ğwiadczyáy o coraz bardziej efektywnym dopasowywaniu
czynników produkcji, a przede wszystkim o racjonalniejszym wykorzystywaniu
Ğrodków mechanizacji w gospodarstwach wysokotowarowych. StopieĔ wykorzystania maszyn w tych podmiotach poprawiano takĪe poprzez Ğwiadczenie
usáug miĊdzysąsiedzkich, których skala ciągle wzrastaáa. Udziaá gospodarstw
wysokotowarowych z taką dziaáalnoĞcią zwiĊkszyá siĊ 13% w 1992 roku do
38% w 2005 roku.
RóĪnorodnoĞü maszyn koniecznych w procesie produkcji poszczególnych
rodzajów artykuáów rolniczych utrudnia syntetyczną ocenĊ poziomu zmechanizowania poszczególnych gospodarstw. Aby umoĪliwiü porównanie oraz
uwzglĊdniü kompleksowoĞü zmechanizowania, grupĊ gospodarstw z ciągnikami
podzielono na trzy kategorie wedáug liczby i rodzaju posiadanych maszyn43. Do
42

Przed rokiem 2000 nie zbierano informacji o posiadaniu deszczowni.
WziĊte do badania maszyny i urządzenia podzielono na cztery grupy w zaleĪnoĞci od ich
funkcji uĪytkowych: I-Ğrodki transportowe, II-maszyny do nawoĪenia i ochrony roĞlin,
III-maszyny do siewu i sadzenia, IV-maszyny do zbioru.

43
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kategorii uznanej za dobrze wyposaĪoną zaliczono gospodarstwa posiadające
maszyny z kaĪdej grupy wymienionej w odnoĞniku (áącznie co najmniej 11). Do
Ğrednio wyposaĪonych zaliczono gospodarstwa z 5-10 maszynami przynajmniej
z trzech grup rodzajowych, a warsztaty o sáabym zmechanizowaniu miaáy do
4 maszyn z dwóch grup wedáug ich funkcji uĪytkowych.
Dane o wyposaĪeniu w maszyny wskazują, Īe w latach 1992-2005 dokonaá siĊ wyraĨny postĊp w poziomie mechanizacji prac polowych zarówno
w gospodarstwach wysokotowarowych, jak i wĞród pozostaáych rynkowych
(tab. 4). Przy czym te pozytywne zmiany szczególnie intensywnie zaznaczyáy
siĊ w pierwszej z wymienionych kategorii gospodarstw. W konsekwencji podmioty wysokotowarowe ugruntowaáy swą dominującą pozycjĊ w sferze technicznego uzbrojenia. Dowodem są miĊdzy innymi pogáĊbiające siĊ róĪnice
w wysokoĞci odsetka jednostek dobrze umaszynowionych w gronie gospodarstw
wysokotowarowych i reszty produkujących na rynek. W 1992 roku udziaá gospodarstw dobrze wyposaĪonych w maszyny w grupie wysokotowarowych byá
o okoáo 10 p.p. wiĊkszy niĪ wĞród pozostaáych jednostek rynkowych (16% wobec 6%), a w 2005 roku ta róĪnica wynosiáa juĪ 45 p.p. (59% wobec 14%).
Tabela 4. Techniczne uzbrojenie badanych gospodarstw
Gospodarstwa

bez maszyn
ciągnikowych

Odsetek gospodarstw z ciągnikami
w tym wyposaĪonych w maszyny
dobrze
Ğrednio
sáabo
suma wiersza = 100

1992
-wysokotowarowe
4,3
16,1
31,5
48,1
-pozostaáe rynkowe
30,1
5,8
18,9
63,2
1996
-wysokotowarowe
2,2
19,1
55,2
33,9
-pozostaáe rynkowe
25,3
7,1
16,5
51,1
2000
-wysokotowarowe
0,2
22,1
54,8
22,9
-pozostaáe rynkowe
19,3
7,8
40,3
32,6
2005
-wysokotowarowe
59,1
23,8
15,1
-pozostaáe rynkowe
15,9
14,1
40,5
29,5
ħródáo: Obliczenia na podstawie badaĔ ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

Stosunkowo duĪy postĊp w poziomie zmechanizowania prac przy produkcji
surowców roĞlinnych w gospodarstwach wysokotowarowych potwierdza równieĪ
analiza zmechanizowania caáego procesu wytwarzania poszczególnych rodzajów
produktów roĞlinnych. Pozytywne zmiany, jakie zaszáy w caáoĞciowym zmechani-
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zowaniu ciągów technologicznych w produkcji rolniczej zaznaczyáy siĊ gáównie
w ostatnim piĊcioleciu44. W konsekwencji w 2005 roku park maszynowy pozwalający na zmechanizowanie caáego procesu wytwarzania posiadaáo: 64% producentów
zbóĪ i innych roĞlinnych technologicznie podobnych (kukurydza na ziarno, rzepak),
72% – wytwórców ziemniaków, 75% – w przypadku buraków cukrowych oraz 82%
– w odniesieniu do siana i kiszonek. W grupie pozostaáych gospodarstw towarowych
analogiczne udziaáy w zaleĪnoĞci od produktu wynosiáy od 5 do 28%.
Mapka 2. Przestrzenne zróĪnicowanie odsetka gospodarstw wysokotowarowych
dobrze wyposaĪonych w maszyny
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82,6
56,0

76,2

26,6

Oznaczenie makroregionów i województwa, jakie obejmują jak mapka 1.
ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2005.

Poprawa poziomu technicznego wyposaĪenia gospodarstw wysokotowarowych miaáa charakter powszechny, przy czym z róĪnym nasileniem zaznaczyáa siĊ w poszczególnych makroregionach kraju. W analizowanym okresie naj44

zob. B. Karwat-WoĨniak: Spoáeczno-ekonomiczne cechy rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych (zmiany w latach 2000-2005), Raport nr 83, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2007, s. 20.
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wiĊkszy postĊp w tym zakresie miaá miejsce na poáudniowych i zachodnich terenach kraju, zwáaszcza w makroregionie poáudniowo-zachodnim, gdzie nastąpiá
prawie siedmiokrotny wzrost (z 11 do 76%) udziaáu podmiotów wysokotowarowych dobrze wyposaĪonych w maszyny. Ten postĊp dokonaá siĊ gáównie
w okresie 2000-2005, kiedy to wysokoĞü odsetka jednostek wysokotowarowych
z dobrym poziomem zmechanizowania zwiĊkszyáa siĊ ponad czterokrotnie
(z 18 do 76%). Tak pokaĨną poprawĊ w ostatnich latach naleĪy wiązaü z relatywnie duĪą dostĊpnoĞcią wzglĊdnie tanich, uĪywanych, ale w dobrym stanie
technicznym maszyn rolniczych, które byáy na duĪą skalĊ importowane od naszych zachodnich sąsiadów. W konsekwencji gospodarstwa wysokotowarowe
z makroregionu poáudniowo-zachodniego w 2005 roku charakteryzowaáy siĊ
jednym z najwyĪszych poziomów umaszynowienia procesu produkcji rolniczej
w kraju (mapka 2). Jednak niezmiennie w 2005 roku, podobnie jak i w caáym
badanym okresie jednostki wysokotowarowe dobrze wyposaĪone w maszyny
koncentrowaáy siĊ przede wszystkim w makroregionie Ğrodkowozachodnim,
chociaĪ ich udziaá zwiĊkszyá siĊ tylko dwuipóákrotnie (z 33% w 1992 roku do
83% w 2005 roku), czyli byá to wzrost niĪszy niĪ przeciĊtnie w caáej grupie jednostek wysokotowarowych.
Na podkreĞlenie zasáuguje sytuacja w grupie gospodarstw wysokotowarowych z makroregionu poáudniowo-wschodniego, gdzie w latach 1992-2005
zanotowano znacznie wyĪszy niĪ przeciĊtnie w kraju wzrost odsetka jednostek
wysokotowarowych dobrze umaszynowionych (z 5 do 27%, tj. ponad piĊciokrotny). Jednak nadal w 2005 roku, podobnie jak i trzynaĞcie lat wczeĞniej,
w tym makroregionie znajdowaáo siĊ najmniej gospodarstw wysokotowarowych
posiadających dobry poziom technicznego uzbrojenia procesu produkcji rolniczej w skali kraju.
2.2.2. IloĞü i jakoĞü zasobów budowlanych posiadanych przez gospodarstwa
wysokotowarowe
Porównanie iloĞciowego stanu wyposaĪenia w budynki gospodarcze jednostek wysokotowarowych z 1992 i 2005 roku wykazaáo, Īe generalnie w tym
zakresie nastąpiá proces zmniejszenia iloĞci posiadanych zasobów. Byáo to rezultatem dostosowywania zasobów budowlanych do profilu produkcyjnego
i stosowanych technologii produkcji w poszczególnych gospodarstwach. Takie
dziaáania byáy prowadzone systematycznie, ale ich skala wzrosáa w piĊcioleciu
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2000-200545. W efekcie tych dziaáaĔ w latach 1992-2005 zmniejszyá siĊ odsetek
jednostek wysokotowarowych posiadających: budynki inwentarskie z 96 do
85%, stodoáy z 93 do 81% oraz tunele i szklarnie z 28 do 22%. Natomiast
wzrósá udziaá gospodarstw wysokotowarowych uĪytkujących garaĪe i wiaty z 64
do 85%. NaleĪy zaznaczyü, Īe ogólnie pod wzglĊdem rozpowszechnienia budynków i budowli gospodarczych jednostki wysokotowarowe nie wyróĪniaáy siĊ
znacząco na tle pozostaáych podmiotów rynkowych46.
Tabela 5. Stan techniczny i zakres dostosowania budynków gospodarczych
do potrzeb produkcyjnych gospodarstw wysokotowarowych
Procent obiektów budowlanych:
w stosunku do potrzeb produkcyjnych
o stanie technicznym
odpowiednich
za duĪych
dobrym
záym
1996
64,9
8,4
57,5
6,2
2000
69,6
6,3
65,9
2,9
2005
75,2
3,1
74,8
2,0
ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1996, 2000, 2005.
Rok

Przy analizie zasobów budowlanych gospodarstw rolnych waĪny jest nie
tylko sam fakt ich posiadania, ale równieĪ ich stan techniczny i rodzajowy poziom dostosowania do potrzeb prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej. Z opinii rolników na ten temat wynika, Īe zasoby budowlane gospodarstw wysokotowarowych byáy zróĪnicowane pod wzglĊdem stopnia ich zuĪycia oraz cechowaáy siĊ
nadal znacznym zakresem niedostosowania do profilu wytwórczego (tab. 5).
W wyniku duĪej aktywnoĞci inwestycyjnej nastąpiá wyraĨny postĊp w jakoĞci
budynków gospodarczych. W latach 1996-2005 udziaá obiektów budowlanych
w gospodarstwach wysokotowarowych, których jakoĞü oceniono jako dobrą zwiĊkszyá siĊ z 58 do 75%. JednoczeĞnie nastąpiáo ograniczenie wystĊpowania budynków
w znacznym stopniu wyeksploatowanych, a wysokoĞü odsetka budynków i budowli
gospodarczych w záym stanie technicznym zmniejszyáa siĊ z 6 do 2%.
Pozytywne przeobraĪenia nastąpiáy równieĪ w zakresie dostosowania posiadanych budynków do wáaĞciwoĞci i rozmiarów prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej w podmiotach wysokotowarowych. Jednak nadal utrzymywaáa siĊ stosunkowo znaczna skala niedostosowania. W 2005 roku prawie 25% ogólnej
45

W latach 2000-2005 przedsiĊwziĊcia dostosowujące wielkoĞü, jakoĞü i rodzaj posiadanych
budynków gospodarczych do potrzeb produkcyjnych prowadzono Ğrednio w roku w 12%
podmiotów wysokotowarowych. Byá to wskaĨnik prawie 2-krotnie wiĊkszy niĪ w okresie
1996-2000, gdyĪ w tym czasie takie dziaáania podejmowano Ğrednio w roku w niepeána 7%
jednostek wysokotowarowych.
46
por. B. Karwat-WoĨniak: Zmiany w sytuacji ekonomicznej rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych, Raport nr 111, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2008, s. 48.
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liczby budynków i budowli gospodarczych posiadanych przez rolników z jednostek wysokotowarowych nie speániaáo wymogu dopasowania do potrzeb produkcyjnych gospodarstwa, ale byá to udziaá o okoáo 10 p.p. niĪszy niĪ w 1996
roku. Przy czym utrzymujące siĊ wciąĪ w 2005 roku niedopasowanie w gáównej
mierze dotyczyáo sytuacji, gdy zasoby budowlane okreĞlano jako za maáe (22%)
niĪ za duĪe (3%) i odnosiáo siĊ w gáównej mierze do budynków inwentarskich.
Wykres 5. WyposaĪenie budynków inwentarskich w gospodarstwach
wysokotowarowych w urządzenia do mechanizacji prac przy obsáudze zwierząt*
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ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1996 i 2005.

O nowoczesnoĞci zasobów budowlanych Ğwiadczy przede wszystkim ich
wyposaĪenie w urządzenia techniczne umoĪliwiające mechanizacjĊ prac,
zwáaszcza peáną mechanizacjĊ procesu wytwarzania poszczególnych produktów
zwierzĊcych, a nie tylko zmechanizowania pewnych etapów produkcji. Nawet
niewielkie luki w takim oprzyrządowaniu w znacznym stopniu obniĪają efektywnoĞü ekonomiczną i produkcyjną zastosowanych rozwiązaĔ. Zwraca uwagĊ
to, Īe w jednostkach wysokotowarowych stosunkowo duĪy nacisk poáoĪono na
kompleksowe zmechanizowanie obsáugi zwierząt i pozyskania surowca47.
W latach 1996-2005 odsetek gospodarstw wysokotowarowych, w których insta47

W caáym analizowanym okresie w obydwu badanych kategoriach gospodarstwach dominowaá chów trzody chlewnej oraz produkcja mleka.
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lowano urządzenia poprawiające standard wyposaĪenia budynków inwentarskich,
równieĪ pod kątem caáoĞciowego zmechanizowania prac przy obsáudze inwentarza zwiĊkszyá siĊ ponad dwukrotnie (5 do 12%), chociaĪ ze wzglĊdu na skalĊ potrzeb byá to nadal wskaĨnik stosunkowo niewielki. W konsekwencji nastąpiá relatywnie duĪy postĊp w zakresie posiadania instalacji uáatwiających prace w produkcji zwierzĊcej (wykres 5). W latach 1996-2005 odsetek obór i chlewni z caáoĞciowo zmechanizowaną obsáugą inwentarza wzrósá trzykrotnie. Jednak tak wyposaĪone obiekty nadal wystĊpowaáy relatywnie rzadko. W 2005 roku kompletnie
zmechanizowanie prac miaáo miejsce tylko w prawie 9% obór i blisko 10%
chlewni. Byá to zakres znacznie wiĊkszy niĪ w grupie pozostaáych gospodarstw
rynkowych, gdzie analogiczne udziaáy wynosiáy odpowiednio 0,7 i 0,5 %.
Najszybciej wprowadzono mechanizacjĊ prac w produkcji mleka. JuĪ
w 1992 roku w grupie gospodarstw wysokotowarowych 75% producentów tego
surowca posiadaáo dojarki, 48%  scháadzarki, a 46% miaáo obydwa te urządzenia. W 2005 roku wszyscy producenci mleka na rynek z gospodarstw wysokotowarowych posiadali dojarki i scháadzarki. Z tej grupy 4% miaáo do dyspozycji
hale udojowe, a 68% byáo wyposaĪonych w zbiorniki cháodnicze. Jednak caákowitym zmechanizowaniem prac przy obsáudze krów i towarowej produkcji
mleka charakteryzowaáo siĊ tylko mniej niĪ 9% producentów tego surowca.
Na podstawie wykonanych analiz moĪna przypuszczaü, Īe kompleksowe
zmechanizowanie prac w produkcji zwierzĊcej w badanej grupie gospodarstw
wysokotowarowych bĊdzie ulegaáo dynamicznemu powiĊkszeniu, poniewaĪ na
lata 2005-2010 w 25% gospodarstw wysokotowarowych prowadzących chów
bydáa lub trzody chlewnej zaplanowano inwestycje w wyposaĪenie budynków
inwentarskich. JeĪeli zamierzone cele zostaáyby zrealizowane, to w piĊcioleciu
2005-2010 liczba kompletnie zmechanizowanych obór wzrosáaby o okoáo
140%, natomiast chlewni – o 19%. W konsekwencji okoáo 24% obór i 12%
chlewni byáoby caákowicie zmechanizowanych.

2.3. Inwentarz Īywy
Inwentarz Īywy stanowi znaczący skáadnik wyznaczający potencjaá produkcyjny gospodarstwa rolnego. MoĪliwoĞci wytwórcze implikuje zwáaszcza
stado podstawowe, gdyĪ tworzy podstawĊ nie tylko dla bieĪącej produkcji, ale
równieĪ bazĊ do dalszego jej wzrostu. Ponadto pogáowie chowanych zwierząt
inwentarskich i ich produktywnoĞü warunkują zdolnoĞci wytwórcze poszcze-
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gólnych podmiotów, a wielkoĞü obsady zwierząt okreĞla równieĪ stopieĔ intensywnoĞci gospodarowania rolniczego48.
Z analizy danych empirycznych wynika, Īe chów zwierząt prowadzono
w coraz mniejszej liczbie jednostek wysokotowarowych. W latach 1992-2005
udziaá gospodarstw wysokotowarowych trzymających zwierzĊta inwentarskie
zmniejszyá siĊ z 94 do 75%. Te trendy ulegaáy stopniowemu spowolnieniu wraz
z nasilaniem siĊ konkurencji. W latach 1992-1996 odsetek gospodarstw wysokotowarowych prowadzących produkcjĊ zwierzĊcą zmniejszaá siĊ Ğrednio w roku
o 2,2 p.p., podczas gdy w piĊcioleciu 2000-2005 analogiczny roczny spadek
wynosiá juĪ tylko 0,8 p.p. Przy czym w podmiotach wysokotowarowych, w których nadal prowadzono produkcjĊ zwierzĊcą, dynamicznie zwiĊkszaáa siĊ skala
chowu. W latach 1992-2005 Ğrednia liczba zwierząt inwentarskich w przeliczeniu na 1 gospodarstwo wysokotowarowe z produkcją zwierzĊcą zwiĊkszyáa siĊ
z 71,8 do 132,6 sztuk fizycznych, tj. o prawie 85%.
Z przeprowadzonych badaĔ wynika, Īe szczególnie dynamicznie zwiĊkszaáa siĊ liczba gospodarstw posiadających stosunkowo duĪe stada zwierząt inwentarskich. Te tendencje wystąpiáy we wszystkich gatunkach zwierząt gospodarskich, ale najsilniej zaznaczyáy siĊ w odniesieniu do najczĊĞciej chowanych
na sprzedaĪ grup, tj. trzody chlewnej i bydáa, a zwáaszcza krów, co byáo związane z sytuacją na rynku mleka.
Za ilustracjĊ nasilenia procesów koncentracji w produkcji zwierzĊcej moĪe posáuĪyü wzrost skali chowu krów i macior. W latach 1992-2005 udziaá jednostek wysokotowarowych z 21 i wiĊcej krowami powiĊkszyá siĊ z niespeána
3 do 27%. Odsetek gospodarstw wysokotowarowych posiadających stado przynajmniej 20 macior zwiĊkszyá z okoáo 4 do 22%. Ten wzrost dokonaá siĊ gáównie w piĊcioleciu 2000-2005. W tym czasie udziaá jednostek wysokotowarowych z 21 i wiĊcej krowami powiĊkszyá siĊ z 6 do 27%, a posiadających stado
przynajmniej 20 macior zwiĊkszyá z 9 do 22%. NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe tak
liczne stada krów i macior wystĊpowaáy nadal stosunkowo rzadko, ale byá to
udziaá kilkudziesiĊciokrotnie wiĊkszy niĪ wĞród gospodarstw produkujących na
rynek, ale nie zaliczonych do grona wysokotowarowych49. RównoczeĞnie naleĪy
dodaü, Īe w 2005 roku prawie 96% wszystkich tak duĪych stad krów i macior
byáo w posiadaniu gospodarstw wysokotowarowych.
Konsekwencją wzrostu skali chowu byáo zwiĊkszenie intensywnoĞci obsady, którą okreĞla pogáowie zwierząt wyraĪone w sztukach duĪych (SD)
w przeliczeniu na 100 ha UR. W latach 1992-2005 ten wskaĨnik wzrósá z 60,1
48

W. ZiĊtara: Ekonomika i organizacja przedsiĊbiorstwa rolniczego, FAPA, Warszawa 1998, s. 50.
W 2005 roku wĞród pozostaáych gospodarstw rynkowych, tak liczne stada dotyczyáy 0,4%
jednostek w przypadku krów i 0,1% podmiotów w odniesieniu do macior.
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do 102,5 SD, czyli o 71%. Ten proces nastąpiá gáównie w piĊcioleciu 2000-2005, kiedy to obsada zwierząt zwiĊkszyáa siĊ o prawie 64% (w 2000 roku wynosiáa 62,9 SD/100 ha UR), podczas gdy w okresie 1992-2000 ten wskaĨnik
wzrósá tylko o 5% (w 1992 roku obsada stanowiáa 60,1 SD/100 ha UR).
Wykres 6. Obsada inwentarza Īywego w porównywanych kategoriach
gospodarstwach z produkcją zwierzĊcą
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ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000, 2005.

NaleĪy uznaü, Īe w 2005 roku intensywnoĞü obsady w gospodarstwach
wysokotowarowych byáa relatywnie wysoka, gdyĪ byá to poziom o 58% wyĪszy
niĪ wĞród reszty gospodarstw rynkowych prowadzących chów zwierząt, który
wynosiá 64,9 SD/ 100 ha UR. Ponadto prawie dwa razy przewyĪszyáa dolną granicĊ obsady inwentarza Īywego, którą okreĞla zapotrzebowanie na obornik50, ale
nie przekroczyáa jednak warunku Ğrodowiskowego, którego wartoĞü maksymalna wynosi 200 SD/100 ha UR51.

50

Przyjmuje siĊ, Īe w polskich warunkach dolną granicĊ obsady stanowi przeciĊtnie ok. 50
SD na 100 ha UR; zob. W. ZiĊtara, T. Olko-BagieĔska: Zadania z analizy dziaáalnoĞci gospodarczej i planowania w gospodarstwie rolniczym, PWRiL, Warszawa 1986, s. 129.
51
Wilk W.: Koncepcja wykorzystania danych rachunkowych FADN dla ustalenia stopnia zrównowaĪenia gospodarstw rolnych, [w:] Koncepcja badaĔ nad rolnictwem spoáecznie zrównowaĪonym,
Raport nr 11, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2005, s. 145.
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ZwiĊkszanie wielkoĞci obsady inwentarza Īywego byáo powiązane ze
zmianami proporcji pomiĊdzy poszczególnymi gatunkami zwierząt. Z analizy
struktury stada zwierząt inwentarskich w gospodarstwach wysokotowarowych
wynika, Īe coraz bardziej wiodącym kierunkiem produkcji zwierzĊcej staje siĊ
chów trzody chlewnej. ĝwiadczyá o tym miĊdzy innymi wzrost udziaáu trzody
chlewnej w ogólnej liczbie zwierząt przeliczonych na sztuki duĪe, który w latach 1992-2005 zwiĊkszyá z 36 do 51%. JednoczeĞnie nastąpiá spadek wysokoĞci odsetka krów (z 45 do 32%), przy praktycznie staáym (15-16%) udziale pozostaáych grup bydáa. Poza tym w gospodarstwach wysokotowarowych praktycznie zaniechano chowu owiec, kóz, zwierząt futerkowych. Przy czym te gatunki stanowiáy zawsze margines zasobów inwentarza Īywego w naszych gospodarstwach indywidualnych.
PrzeobraĪenia w strukturze trzymanego inwentarza odnotowano równieĪ
w pozostaáych gospodarstwach rynkowych. Istota tych zmian byáa podobna jak
w grupie podmiotów wysokotowarowych, przy czym ich nasilenie byáo relatywnie niewielkie. W rezultacie w 2005 roku bydáo stanowiáo prawie 59% pogáowia
inwentarza posiadanego przez rolników z pozostaáych gospodarstw towarowych,
a udziaá trzody chlewnej wynosiá niespeána 36%. TrzynaĞcie lat wczeĞniej analogiczne wskaĨniki wynosiáy odpowiednio 61 i 32%.
Wraz ze wzrostem wielkoĞci pogáowia inwentarza Īywego w gospodarstwach wysokotowarowych coraz wiĊkszą wagĊ przykáadano do jego jakoĞci.
Dowodziáa tego miĊdzy innymi zwiĊkszająca siĊ skala zakupów stada reprodukcyjnego o udokumentowanym pochodzeniu. W okresie 2000-2005 jaáówki hodowlane zakupiáo Ğrednio w roku 1,5% hodowców bydáa, zaĞ loszki hodowlane
i hodowlano-uĪytkowe nabyáo 4,4% producentów trzody chlewnej. Analogiczne
wskaĨniki w czteroleciu 1992-1996 wynosiáy odpowiednio 0,5 i 1,9%. Systematycznie zwiĊkszaáa siĊ równieĪ iloĞü nabywanych zwierząt hodowlanych w gospodarstwach wysokotowarowych, jak równieĪ dysproporcje w tym zakresie
pomiĊdzy tymi jednostkami a resztą podmiotów rynkowych. W latach 2000-2005 kaĪdy podmiot wysokotowarowy z zakupami materiaáu zarodowego nabywaá Ğrednio 10,4 sztuki i byá to wskaĨnik czteryipóákrotnie wiĊkszy niĪ wĞród
pozostaáych jednostek rynkowych, które kupowaáy przeciĊtnie okoáo 2,3 sztuki
na gospodarstwo poprawiające jakoĞü pogáowia. W latach 1992-1996 ta róĪnica
byáa równieĪ znacząca, ale tylko dwukrotna.
Opisane powyĪej zmiany w dziaáaniach na rzecz poprawy jakoĞci pogáowia zwierząt inwentarskich przemawiają za coraz czĊstszym poszukiwaniem
moĪliwoĞci poprawy konkurencyjnoĞci wytwarzanych produktów poprzez
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wprowadzanie postĊpu biologicznego. Jednego z najtaĔszych i najbardziej racjonalnych metod modernizacji gospodarstw52.

2.4. Siáa robocza
W miarĊ rozwoju gospodarczego zmniejsza siĊ znaczenie rozmiarów zatrudnienia w wyznaczaniu moĪliwoĞci wytwórczych rolnictwa, gdyĪ nowoczesne technologie produkcji są ze swej istoty coraz bardziej pracooszczĊdne. Natomiast na uzyskiwane rezultaty produkcyjne i ekonomiczne ma coraz wiĊkszy
wpáyw jakoĞü kapitaáu ludzkiego, którego gáównym wyznacznikiem jest poziom
wyksztaácenia53. Obecne rolnictwo staje siĊ coraz bardziej záoĪonym segmentem
aktywnoĞci gospodarczej i osiągniĊcie sukcesu produkcyjnego i ekonomicznego
wymaga od rolników duĪej wiedzy, kreatywnoĞci, innowacyjnoĞci i elastycznoĞci54. Zatem moĪliwoĞü wzrostu siáy ekonomicznej gospodarstw rolnych w coraz
wiĊkszym stopniu wyznacza aktualne przygotowanie zawodowe oraz zdolnoĞü
do absorpcji nowych umiejĊtnoĞci przez osoby pracujące w gospodarstwie55.
Praca w rodzinnym gospodarstwie rolnym áączy nie tylko wykonywanie
fizycznych czynnoĞci i podejmowanie decyzji (proces zarządzania)56, ale równieĪ jest Ğwiadomym oddziaáywaniem rolnika na przebieg procesów przyrodniczych57. Racjonalne gospodarowanie zasobami Ğrodowiska (odnawialnymi) nabiera szczególnego znaczenia z perspektywy funkcjonowania rolnictwa zgodnie
z zasadami, jakie wyznaczyáy temu sektorowi ramy Agendy 2000.
2.4.1. Wiek i wyksztaácenie populacji zatrudnionej w dziaáalnoĞci rolniczej stale
w peánym wymiarze czasu pracy
Wzrost zaleĪnoĞci pomiĊdzy kondycją ekonomiczną poszczególnych gospodarstw, a jakoĞcią czynnika pracy potwierdzają zmiany w cechach (wiek,
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A. WoĞ: PostĊp biologiczny. Atuty i korzyĞci, Nowoczesne Rolnictwo, nr 6, 1998, s. 4-5.
por. M. D. Gall, J. P. Gall & W. R. Borg: Educational research: An introduction, Allyn &
Bacon, Boston 2003, s. 34.
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B. Klepacki: Znaczenie wiedzy i wyksztaácenia w rozwoju rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiczne, nr 2, 2005, s. 56.
55
Employment Dynamice in Rural Europe, red. I. J. Terluin i J. H. Post, CABI Publishing
2000, s. 20.
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G. L. Cramer, C. W. Jensen, D. D. Southgate: Agricultural Economics … op. cit. s. 79.
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A. Leopold: Praca w rolnictwie, [w:] Gospodarstwo rolnicze wobec wymogów wspóáczesnego rynku i Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa 1997, s. 35.
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wyksztaácenie) populacji zatrudnionej58 w jednostkach wysokotowarowych,
a przede wszystkim narastanie rozbieĪnoĞci w tym zakresie pomiĊdzy tą kategorią gospodarstw, a pozostaáymi podmiotami produkującymi artykuáy rolnicze na
sprzedaĪ.
W warunkach liberalnego rynku dziaáalnoĞü rolnicza wymaga coraz wiĊkszego zaangaĪowania siĊ w ten proces ze strony kierowników i innych osób
czáonków rodzin rolniczych. Ta prawidáowoĞü znalazáa odzwierciedlenie we
wzroĞcie udziaáu osób pracujących stale w peánym wymiarze czasu wĞród ogóáu
zatrudnionych w gospodarstwie wysokotowarowym z 61% w 1992 roku do 68%
trzynaĞcie lat póĨniej.
Z perspektywy ksztaátowania zdolnoĞci konkurencyjnych szczególnie
waĪne są wáaĞciwoĞci osób traktujących pracĊ w rodzinnym gospodarstwie profesjonalnie59, gdyĪ to ta grupa przede wszystkim ksztaátuje sytuacjĊ gospodarczą
podmiotów rolnych.
Z materiaáów ankietowych wynika, Īe chociaĪ w 2005 roku w populacji
pracującej stale w peánym wymiarze czasu w gospodarstwach wysokotowarowych najwiĊkszą grupĊ (prawie 60%) stanowiáy osoby w máodszym wieku produkcyjnym (do 44 lat), to w stosunku do 1992 roku byáa ona o ok. 5 p.p. mniejsza. RównoczeĞnie zwiĊkszyáa siĊ liczba ludnoĞci w starszym wieku produkcyjnym (z 29 do 40%), ale zmniejszyáa siĊ wielkoĞü grupy w wieku poprodukcyjnym (z 6 do 1%).
Przedstawione powyĪej tendencje przeobraĪeĔ w strukturze wieku osób
wykonujących gáównie zajĊcia rolnicze zaznaczyáy siĊ równieĪ w pozostaáych
gospodarstwach towarowych. Jednak w caáym badanym okresie siáa robocza
bĊdąca w dyspozycji podmiotów wysokotowarowych byáa nie tylko relatywnie
máodsza, ale te róĪnice stopniowo wzrastaáy. MiĊdzy innymi Ğwiadczyáo o tym
narastanie dysproporcji w udziale osób w wieku poprodukcyjnym. W 1992 roku
w populacji pracującej stale w peánym wymiarze czasu w gospodarstwach wysokotowarowych udziaá osób w wieku poprodukcyjnym wynosiá prawie 6%
i byáo to dwukrotnie mniej niĪ w pozostaáych jednostkach z produkują towarową
(wynosiá tam ponad 11%). TrzynaĞcie lat póĨniej ta róĪnica byáa juĪ piĊciokrotna, a udziaá osób w wieku emerytalnym mieszczących siĊ w tej kategorii zawodowej wynosiá odpowiednio 1 i 5%.
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Zgodnie z przyjĊtymi definicjami odnoszącymi siĊ do rynku pracy, analiza dotyczy ludnoĞci w wieku 15 i wiĊcej lat.
59
W tekĞcie pracy to okreĞlenie stosuje siĊ w odniesieniu do osób dorosáych, zatrudnionych
w gospodarstwie stale w peánym wymiarze czasu pracy, a wiĊc wykonujących gáównie zajĊcia rolnicze, czyli zawód rolnika.
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Z punktu widzenia jakoĞci czynnika pracy w dziaáalnoĞci rolniczej, waĪne
są przede wszystkim umiejĊtnoĞci, których formalne odzwierciedlenie stanowi
poziom wyksztaácenia. W odniesieniu do ludnoĞci wykonującej gáównie zajĊcia
rolnicze w latach 1992-2005 nastąpiáa znacząca poprawa sytuacji w tym zakresie. Przy czym w jednostkach wysokotowarowych ta tendencja zaznaczyáa siĊ
bardziej niĪ wĞród reszty podmiotów rynkowych. Dotyczyáo to wszystkich poziomów wyksztaácenia ponad ustawowo wymagany, ale najsilniej uwidoczniáo
siĊ na szczeblu szkóá wyĪszych. W konsekwencji narastaáy dysproporcje w poziomie wyksztaácenia porównywanych populacji.
Wykres 7. Struktura wedáug wieku populacji pracującej stale w peánym
wymiarze czasu w wyróĪnionych grupach gospodarstw
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PrzyjĊto stosowane przez GUS ekonomiczne grupy wieku: produkcyjny – kobiety w wieku
18-59 lat i mĊĪczyĨni w wieku 18-64 lat; poprodukcyjny – kobiety 60 lat i wiĊcej oraz mĊĪczyĨni 65 i wiĊcej lat. W wieku produkcyjnym wydzielone są jeszcze dwie grupy: mobilny
(produkcyjny máodszy) – osoby w wieku 18-44 lat i niemobilny (produkcyjny starszy) – kobiety w wieku 45-59 lat i mĊĪczyĨni w wieku 45-64 lata.
ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1992 i 2005.

W latach 1992-2005 w grupie ludnoĞci wiąĪącej swoją aktywnoĞü zawodową z pracą w gospodarstwie wysokotowarowym, ponad dwukrotnemu (z 40
do 17%) zmniejszeniu ulegá udziaá osób, które ukoĔczyáy edukacjĊ na poziomie
szkoáy podstawowej lub gimnazjum. Najbardziej powszechne byáo wyksztaácenie zasadnicze zawodowe i nie odnotowano znaczących zmian w wielkoĞci populacji z takim wyksztaáceniem wĞród pracujących stale i w peánym wymiarze
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w gospodarstwach wysokotowarowych (37% w roku 1992 wobec 39% w 2005
roku). W tym czasie ewidentny postĊp stwierdzono w przypadku rozpowszechnienia wyksztaácenia na poziomie Ğrednim i pomaturalnym wyĪszym. W latach
1992-2005 udziaá ludnoĞci z takim wyksztaáceniem w jednostkach wysokotowarowych wzrósá z 23 do 34%. Jednak najwiĊkszy postĊp miaá miejsce w grupie
pracujących stale w peánym wymiarze czasu w gospodarstwach wysokotowarowych, a legitymujących siĊ dyplomem szkoáy wyĪszej. W latach 1992-2005 odsetek takich osób zwiĊkszyá siĊ ponad oĞmiokrotnie, pomimo to nadal stanowiáy
one tylko niespeána 10% zatrudnionych stale w peánym wymiarze czasu w jednostkach wysokotowarowych. Byá to jednak udziaá piĊciokrotnie wiĊkszy niĪ
wĞród pozostaáych jednostkach rynkowych, gdzie szkoáy wyĪsze ukoĔczyáo tylko
2% osób pracujących stale w peánym wymiarze czasu.
Wykres 8. Zmiany w poziomie skolaryzacji ludnoĞci wykonującej gáównie
zajĊcia rolnicze w gospodarstwach wysokotowarowych.
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W analizowanym okresie odnotowano równieĪ postĊp w zakresie profesjonalnego przygotowania do zawodu rolnika. ĝwiadczyá o tym nie tylko wzrost rozpowszechnienia szkolnego przygotowania do wykonywania zawodu rolnika
w grupie pracujących w jednostkach wysokotowarowych, ale równieĪ narastanie
odmiennoĞci w tym zakresie pomiĊdzy porównywanymi kategoriami podmiotów
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rynkowych. W 1992 roku szkolnym wyksztaáceniem rolniczym legitymowaáo siĊ
34% osób stale i w peánym wymiarze czasu pracy zatrudnionych w gospodarstwach wysokotowarowych i 16% z pozostaáych jednostek rynkowych. TrzynaĞcie
lat póĨniej, tj. w 2005 roku, te udziaáy wynosiáy odpowiednio 44 i 24%.
2.4.2. Nakáady pracy
PrzeobraĪenia majątku produkcyjnego oraz pozytywne zmiany w cechach
populacji pracującej w dziaáalnoĞci rolniczej skutkowaáy procesami racjonalizacji zatrudnienia w gospodarstwach, co znalazáo odzwierciedlenie w spadku nakáadów pracy60. Ograniczenie zatrudnienia wskazuje na poprawĊ sprawnoĞci
gospodarowania i wzrost wydajnoĞci pracy w analizowanej grupie rodzinnych
gospodarstw rolnych.
W latach 1992-2005 áączne nakáady pracy w przeliczeniu na 100 ha UR
w zbiorze gospodarstw wysokotowarowych zmniejszyáy siĊ o 51% (z 13,8 do
6,8 AWU na 100 ha UR). Pomimo tak duĪego spadku, nakáady pracy w omawianej kategorii podmiotów ksztaátowaáy siĊ na poziomie Ğredniego zatrudnienia w rolnictwie paĔstw UE-27, a o 30% przewyĪszaáy przeciĊtne nakáady pracy
w sektorze rolnym krajów UE-15, gdzie wynosiáy 4,8 AWU na 100 ha UR).
Tabela 6. Nakáady pracy w dziaáalnoĞci rolniczej
Roczne jednostki pracy w gospodarstwach
wysokotowarowych
pozostaáych rynkowych
w tym
w tym
Rok
ogóáem na
ogóáem na
wáasnej na
wáasnej na
1 gospo100
1 gospo100
1 gospo100
1 gospo100
darstwo
ha UR
darstwo ha UR
darstwo
ha UR
darstwo
ha UR
1992
2,23
13,8
2,00
12,4
1,48
21,2
1,44
20,6
2005
2,00
6,8
1,72
5,8
1,13
15,7
1,10
15,3
ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000, 2005.

Odnotowane w latach 1992-2005 zmniejszenie nakáadów pracy w segmencie rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych naleĪy wiązaü przede
wszystkim z ograniczeniem zatrudnienia czáonków rodziny rolniczej, stanowiących niezmiennie podstawowe zasoby siáy roboczej w gospodarstwach wysoko60

Nakáady pracy obejmują pracĊ czáonków rodziny rolniczej oraz osób obcych (najemną
i pomoc sąsiedzką, nie uwzglĊdniono czynnoĞci wykonywanych przez tzw. pracowników
kontraktowych, np. wykonujących usáugi mechanizacyjne). Zostaáy one wyraĪone w ekwiwalencie peánego etatu, tj. peánozatrudnionych. Oznacza to, Īe 1 osoba peánozatrudniona pracowaáa w dziaáalnoĞci rolniczej 2120 godzin w ciągu roku, tj. 265 dni po 8 godzin dziennie. Odpowiadaáo to 1 rocznej jednostce pracy, co skrótowo oznaczono – AWU (annual work unit),
przy czym pracĊ czáonków rodziny rolniczej – FWU (family work unit).
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towarowych (tab. 6). W latach 1992-2005 w gospodarstwach wysokotowarowych nakáady pracy wáasnej zmniejszyáy siĊ o 53% (z 12,4 do 5,8 FWU na 100
ha UR). JednoczeĞnie nakáady pracy obcej w 2005 roku w stosunku do roku
1992 byáy o 40% niĪsze (1,0 AWU wobec 1,4 AWU), a ich udziaá pracy w caákowitych nakáadach pracy w gospodarstwach wysokotowarowym byá o 5 p.p.
wyĪszy i wynosiá odpowiednio 15 i 10%.
Procesy racjonalizacji zatrudnienia w gospodarstwach wysokotowarowych
miaáy charakter powszechny, przy czym z róĪnym nasileniem wystĊpowaáy siĊ
w poszczególnych badanych okresach. Tempo tych zmian stanowiáo wypadkową
oddziaáywania wielu róĪnorodnych czynników. Byáo ono przede wszystkim powiązane ze zmianami w ogólnej sytuacji gospodarczej oraz jej oddziaáywaniem na
rolnictwo. Szczególnie duĪy wpáyw miaáy uwarunkowania na nierolniczym rynku
pracy i stan koniunktury rolniczej. Znaczenie miaáy równieĪ zarysowujące siĊ
w kolejnych latach odmiennoĞci w tempie unowoczeĞniania technologii produkcji
rolniczej, poprawie wzrostu poziomu technicznego uzbrojenia pracy, koncentracji
gruntów rolniczych oraz wprowadzania specjalizacji i upraszczania profilu produkcyjnego gospodarstw wysokotowarowych.
Wykres 9. Tempo spadku zatrudnienia w gospodarstwach wysokotowarowych
w kolejnych badanych okresach
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ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000, 2005.

Tendencja do obniĪania zatrudnienia w relacji do obszaru szczególnie silnie
uwidoczniáa siĊ czteroleciu 1992-1996, tj. kiedy po okresie terapii szokowej (1991-
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-1992) odnotowano relatywnie coraz wyĪsze tempo wzrostu gospodarczego (od
1993 roku) oraz pewną poprawĊ na pozarolniczym rynku pracy61. Zaznaczyá siĊ
równieĪ pewien wzrost koniunktury w rolnictwie. Te trendy zaktywizowaáy procesy restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, które dodatkowo wsparto Ğrodkami
budĪetowymi i uruchomieniem relatywnie duĪej i atrakcyjnej oferty kredytów preferencyjnych. W konsekwencji w latach 1992-1996 w analizowanej grupie podmiotów wysokotowarowych nakáady pracy w przeliczeniu na 100 ha UR zmniejszaáy siĊ o ponad 8% Ğrednio w ciągu roku.
W latach 1996-2000 nastąpiáo znaczące wyhamowanie procesu zmniejszania
zatrudnienia w jednostkach wysokotowarowych. W tym czasie nakáady pracy na
100 ha UR pomniejszaáy siĊ Ğredniorocznie tylko o nieco ponad 1%. Tak drastyczne ograniczenie tych tendencji zapewne byáo spowodowane powtórnym narastaniem sytuacji kryzysowej w caáej gospodarce, co przeáoĪyáo siĊ na warunki ekonomiczne w rolnictwie (spadek dochodów, a w konsekwencji zmniejszenie aktywnoĞci inwestycyjnej) i wzrost nierównowagi na rynku pracy.
W piĊcioleciu 2000-2005 odnotowano ponowny wzrost skáonnoĞci do racjonalizacji zatrudnienia w gospodarstwach wysokotowarowych. W tym piĊcioleciu
nakáady pracy w relacji do powierzchni tych podmiotów obniĪaáy siĊ Ğredniorocznie o prawie 5%. Te pozytywne zmiany wiązaü naleĪy gáównie ze zdynamizowaniem procesów koncentracji gruntów rolniczych i wzrostem liczby jednostek relatywnie duĪych obszarowo, a przede wszystkim poprawą poziomu technicznego
wyposaĪenia gospodarstw wysokotowarowych oraz zwiĊkszeniem w tych jednostkach zakresu specjalizacji produkcji.
WĞród pozostaáych gospodarstw z produkcją na sprzedaĪ procesy racjonalizacji zatrudnienia byáy wyraĨnie sáabsze niĪ w jednostkach wysokotowarowych.
W wyniku tego w 2005 roku nakáady pracy na 100 ha UR w gospodarstwach wysokotowarowych byáy ponad dwukrotnie mniejsze niĪ wĞród reszty jednostek ze
sprzedaĪą produkcji rolniczej (6,8 AWU wobec 15,7 AWU). W 1992 roku analogiczna róĪnica byáa znacznie mniejsza i wynosiáa niespeána 54% (13,8 AWU wobec 21,2 AWU).

2.5. Profil organizacyjny i produkcyjny gospodarstw wysokotowarowych
W warunkach nasilającej siĊ rywalizacji jednym ze sposobów umacniania
pozycji rynkowej, a tym samym i zdolnoĞci konkurencyjnych jest dostosowanie
skali i jakoĞci produkcji do wymagaĔ jej odbiorców. Sprostanie tym wymogom
61

por. A. WoĞ: Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa. IERiGĩ,
Warszawa 2000, s. 10, 61.
46

wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią ograniczenia asortymentu produktów wytwarzanych
na rynek, czyli upraszczaniem i specjalizacją profilu produkcyjnego gospodarstwa. Ten proces sprzyja zwiĊkszaniu rozmiarów i jakoĞci produkcji62, bez koniecznoĞci angaĪowania teĪ dodatkowych materialnych czynników wytwórczych. Te zmiany skutkują moĪliwoĞcią uzyskania wyĪszych cen za sprzedawane artykuáy rolnicze. Wzrost skali produkcji przyczynia siĊ równieĪ do racjonalizowania staáych kosztów gospodarowania i kosztów transakcyjnych, a w konsekwencji obniĪką jednostkowych kosztów produkcji. Ogóá tych zmian przynosi
efekty w postaci wzrostu dochodu z prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej63.
Z wykonanych prac wynika, Īe w analizowanym okresie w grupie gospodarstw wysokotowarowych relatywnie silniej zaznaczyáy siĊ tendencje do
upraszczania i specjalizacji profilu wytwórczego. Odzwierciedleniem tego trendu byáo zmniejszanie siĊ asortymentu artykuáów produkowanych na rynek.
W 1992 roku Ğrednio z gospodarstw wysokotowarowych trafiaáy na rynek 4,4
rodzaje produktów rolniczych64, podczas gdy w 2005 roku byáo ich 2,5.
O uproszczeniu profilu produkcji Ğwiadczyá równieĪ coraz wiĊkszy udziaá gospodarstw koncentrujących siĊ na jednym kierunku produkcji rolniczej – roĞlinnym bądĨ zwierzĊcym. W analizowanym okresie w grupie jednostek wysokotowarowych odsetek gospodarstw sprzedających tylko artykuáy roĞlinne wzrósá
z 12 do 25%, a gdy byáy to wyáącznie produkty zwierzĊce – z 10 do 28%.
Wyrazem zmian w zaawansowaniu procesu upraszczania i specjalizacji
produkcji byáo równieĪ zmniejszanie siĊ rozproszenia producentów sprzedających poszczególne rodzaje surowców rolniczych. W latach 1992-2005 w grupie
gospodarstw wysokotowarowych obniĪyá siĊ udziaá jednostek produkujących na
rynek: zboĪa (z 47 do 44%), ziemniaki (z 41 do 18%), roĞliny przemysáowe
(z 42 do 37%), Īywiec woáowy i mleko (z 74 do 57%), tuczniki (z 75 do 49%),
produkty szklarniowe (z 11 do 2%), artykuáy drobiarskie (z 12 do 2%). W przypadku produkcji drobiarskiej, ograniczenie odsetka sprzedających dotyczyáo artykuáów pochodzących z chowu przydomowego, gdyĪ udziaá gospodarstw wysokotowarowych oferujących jaja i Īywiec drobiowy z ferm utrzymaá siĊ na tym
samym poziomie (2%). Ponadto nie ulegá zmianie udziaá jednostek wysokotowarowych sprzedających warzywa (22%), owoce (16%), produkty nasienne oraz
konie (po ok. 2%).
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zob. W. Józwiak, J. JuĨwiak: Rolnictwo wielostronne i wyspecjalizowane, WieĞ i Rolnictwo, nr 4/2007, s. 10.
63
Ibidem, s. 9-10, 17.
64
Produkty rolnicze podzielono na nastĊpujące grupy (rodzaje): zboĪa, ziemniaki, roĞliny
przemysáowe, uprawy nasienne, warzywa gruntowe, owoce, grzyby, produkty spod osáon,
konie, trzodĊ chlewną, bydáo i mleko, Īywiec drobiowy i jaja, Īywiec barani i weánĊ oraz pozostaáe (artykuáy pszczelarskie, zwierzĊta futerkowe, zioáa, kozy, strusie itp.).
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Konsekwencją przedstawionych zmian byá wzrost odsetka gospodarstw
wysokotowarowych uznanych za wyspecjalizowane65, który w latach 1992-2005
zwiĊkszyá siĊ z 15 do 54%. JednoczeĞnie w 2005 roku tylko 5% podmiotów wysokotowarowych sprzedaĪ jednego produktu stanowiáa mniej niĪ 40% ich caákowitej wartoĞci produkcji towarowej.
Zmiany w profilu produkcyjnym gospodarstw byáy powiązane z podejmowaniem energicznych przedsiĊwziĊü ukierunkowanych na powiĊkszanie zakresu
integracji poziomej i pionowej. Takie dziaáania miaáy podstawowe znaczenie
w stabilizacji warunków funkcjonowania gospodarstw, co stanowiáo elementarny wymóg dla sprawnego gospodarowania i ograniczania ryzyka w prowadzonej
dziaáalnoĞci rolniczej66. Tym samym pozytywnie oddziaáywaáy one na moĪliwoĞci wzrostu siáy ekonomicznej gospodarstw rolnych.
Z danych empirycznych wynika, Īe w latach 1992-2005 miaáo miejsce
przyĞpieszenie procesów integracji pionowej pomiĊdzy gospodarstwami wysokotowarowymi a odbiorcami ich produkcji, przy czym te powiązania miaáy coraz bardziej formalny charakter. Takie tendencje wyraĪaáy siĊ wzrostem wysokoĞci odsetka jednostek wysokotowarowych kontraktujących swoją produkcjĊ
(z 46 do 80%), wydáuĪeniem czasu obowiązywania kontraktów (udziaá kontaktów powyĪej 10 lat wzrósá z 1 do 11%). JednoczeĞnie zwiĊkszano zbyt produkcji rolniczej na gieádach i rynkach hurtowych. W 2005 roku z tej formy handlu
korzystaáo juĪ 26% rolników z podmiotów wysokotowarowych, a wartoĞü sprzedanych tym sposobem artykuáów stanowiáa 15% wartoĞci produkcji towarowej
gospodarstw wysokotowarowych. W zbycie produkcji z gospodarstw wysokotowarowych praktycznie zostaá wyeliminowany obrót bezpoĞredni, gdyĪ w 2005
roku w takiej formie upáynniano tylko 2% caákowitej produkcji towarowej tej
grupy, podczas gdy w 1992 roku analogiczny wskaĨnik wynosiá jeszcze 36%.
Perspektywy umacniania pozycji rynkowej stwarza równieĪ dziaáalnoĞü
w ramach grup producentów rolnych, które przede wszystkim umoĪliwiają
zwiĊkszenie wielkoĞci oferty rynkowej jednorodnego asortymentowo i jakoĞciowo produktu. Pomaga to w uzyskiwaniu stabilnych kontraktów, których warunki byáy z reguáy atrakcyjniejsze niĪ w przypadku sprzedaĪy maáych partii towarów. Oprócz tego wspólne dziaáanie umoĪliwia obniĪenie kosztów funkcjonowania poszczególnych gospodarstw, uáatwia uzyskiwanie funduszy inwestycyjnych oraz otwiera moĪliwoĞci wdraĪania postĊpu w produkcji rolniczej,
w tym równieĪ biologicznego. Pomimo tego, Īe ta forma gospodarczego zorga65

Za gospodarstwa wyspecjalizowane uznano wszystkie jednostki, w których co najmniej
75% ogólnej wartoĞci produkcji towarowej stanowiáa sprzedaĪ jednego rodzaju produktów
(np. zbóĪ, warzyw, owoców, Īywca woáowego i mleka itp.).
66
A. WoĞ: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, IREiGĩ, Warszawa 2004, s. 35.
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nizowania rolników przynosi szereg wymiernych korzyĞci produkcyjnych i ekonomicznych67, to w przeciwieĔstwie do relatywnie pokaĨnego zaawansowania
procesów integracji wertykalnej, wspólne przedsiĊwziĊcia gospodarcze wĞród
uĪytkowników gospodarstw wysokotowarowych nie byáy popularne. Niemniej
jednak zarządzający podmiotami wysokotowarowymi coraz czĊĞciej dostrzegali
wymierne korzyĞci produkcyjne i ekonomiczne, jakie przynosiáa dziaáalnoĞü
w ramach grup producentów rolnych, gdyĪ w ostatnim badanym piĊcioleciu podwoiáa siĊ liczba uĪytkowników gospodarstw wysokotowarowych funkcjonujących w ramach grup producenckich (w 2005 roku ich udziaá wyniósá prawie
7%). W konsekwencji ta kategoria gospodarujących stanowiáa okoáo 63%
wszystkich indywidualnych rolników, czáonków organizacji producenckich.

3. AktywnoĞü inwestycyjna rolników z gospodarstw wysokotowarowych
W analizie procesu ksztaátowania siĊ segmentu rodzinnych gospodarstw
wysokotowarowych naleĪy równieĪ uwzglĊdniü ich aktywnoĞü inwestycyjną.
Utrzymanie mocnej pozycji na rynku i sprostanie jego reguáom wiąĪe siĊ z regularnym prowadzeniem dziaáaĔ poprawiających konkurencyjnoĞü wytwarzanych
produktów rolniczych i zwiĊkszających ogólną sprawnoĞü gospodarowania. Do
realizacji tego celu niezbĊdne są ciągáe zmiany w poziomie i strukturze aparatu
wytwórczego68, co bezpoĞrednio wiąĪe siĊ koniecznoĞcią prowadzenia przedsiĊwziĊü inwestycyjnych, nie tylko na stosownie duĪą skalĊ, ale równieĪ z potrzebom wáaĞciwych proporcji pomiĊdzy rodzajami podejmowanych dziaáaĔ.
Jako Īe charakter podejmowanych dziaáaĔ inwestycyjnych w gáównej mierze
warunkuje przyszáe zdolnoĞci konkurencyjne.
Fakt prowadzenia rolniczej dziaáalnoĞci inwestycyjnej wskazuje równieĪ
na umiejĊtnoĞci dostosowania siĊ producentów rolnych do zmieniającego siĊ
otoczenia, co stanowi waĪny czynnik warunkujący zdolnoĞci konkurencyjne.
CzĊstoĞü i skala prowadzonych inwestycji informuje o kondycji poszczególnych podmiotów, a jednoczeĞnie wyznacza moĪliwoĞci ich rozwoju, chociaĪ
postĊp w prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej moĪe mieü równieĪ charakter nieinwestycyjny. WĞród Ĩródeá wszelkiego rodzaju usprawnieĔ bezinwestycyjnych,
wymienia siĊ zwáaszcza organizacjĊ i zarządzanie. Z praktyki wynika jednak, Īe
udoskonalanie organizacji i zarządzania produkcją rolniczą wiąĪe siĊ z reguáy
67

zob. B. Karwat-WoĨniak: Zespoáowe formy gospodarowania a formowanie siĊ segmentu
wysokotowarowego w rolnictwie indywidualnym, [w:] ZrównowaĪony rozwój lokalny. Unijne
instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013, tom 1, Akademia
Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2008, s. 80-82.
68
Sytuacja ekonomiczna i … op. cit, s. 13.
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z koniecznoĞcią wprowadzania nowych technologii, co pociąga za sobą potrzebĊ
zrealizowania inwestycji produkcyjnych.
Inwestycje rolnicze są nieodzowne równieĪ w gospodarstwach wysokotowarowych, gdyĪ ich silna pozycja na rynku produktów rolniczych nie jest zagwarantowana „na zawsze”. Ulega ona ciągáym zmianom w warunkach rywalizacji, a zachowanie osiągniĊtej przewagi konkurencyjnej nad innymi producentami, wiąĪe siĊ zazwyczaj z odpowiednim procesem inwestycyjnym w obrĊbie
trwaáego majątku produkcyjnego. Stanowi on z reguáy jeden z waĪniejszych
sposobów dyfuzji postĊpu i innowacji do stosownych metod wytwarzania surowców rolniczych. Nawet wtedy, gdy prowadzona dziaáalnoĞü inwestycyjna ma
w gáównej mierze charakter restytucyjny, to powoduje ona równieĪ odtwarzanie
potencjaáu produkcyjnego w skali rozszerzonej, gdyĪ rolnik zazwyczaj siĊga po
nowe technologie, które są sprawniejsze od wycofanych z uĪycia69. Z tego
wzglĊdu inwestycje produkcyjne są jednym z czynników budowania i utrzymania konkurencyjnoĞci (przewagi konkurencyjnej)70 gospodarstwa rolnego, gdyĪ
stanowią one Ĩródáo postĊpu i innowacyjnoĞci, gáównie technologicznej.
3.1. Rozpowszechnienie i poziom wydatków na inwestycje rolnicze
Z analizy zebranych danych wynika, Īe w caáym badanym okresie aktywnoĞü inwestycyjna rolników z gospodarstw wysokotowarowych byáa nie tylko
znacznie wyĪsza niĪ wĞród uĪytkowników pozostaáych jednostek produkujących
artykuáy rolnicze na sprzedaĪ, ale równieĪ ta róĪnica ulegaáa stopniowemu
zwiĊkszaniu. O takich tendencjach Ğwiadczyáy zarówno narastające rozbieĪnoĞci
w czĊstotliwoĞci podejmowania inwestycji rolniczych, jak i wzrastające róĪnice
w wielkoĞci zainwestowanych Ğrodków pomiĊdzy porównywanymi kategoriami
gospodarstw Z danych ankietowych wynika, Īe w latach 1988-1992 udziaá jednostek z inwestycjami produkcyjnymi71 w grupie gospodarstw wysokotowarowych byá
69

A. WoĞ: W poszukiwaniu modelu … op. cit., s. 84-92.
PojĊcia: konkurencyjnoĞü i przewaga konkurencyjna moĪna przyjąü jako toĪsame – zob.
M. Gorynia: Luka konkurencyjna na poziomie przedsiĊbiorstwa a przystąpienie Polski do
Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, PoznaĔ 2002, s. 69;
a takĪe M. Stankiewicz: Istota i sposoby oceny konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstwa, Gospodarka Narodowa, nr 7-8, 2000, s. 79.
71
W opracowaniu za gospodarstwo z inwestycjami rolniczymi uznano wszystkie jednostki,
w których dokonano zakupów ziemi rolniczej, ciągników i maszyn rolniczych oraz stada podstawowego zwierząt inwentarskich, a takĪe prowadzono prace budowlane. W celu wyeliminowania gospodarstw dokonujących tylko drobnych napraw uwzglĊdniono tylko te przypadki,
w których wydatki na prace remontowo-modenizacyjne w poszczególnych rodzajach budynków gospodarczych przekroczyáy pewien puáap kwotowy. Dla lat 1988-1992 byáo to co naj70
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o 30 p.p. wiĊkszy niĪ wĞród pozostaáych gospodarstw rynkowych (83% wobec 53%)
i ten dystans siĊ powiĊkszaá; w latach 1992-1996 wynosiá 38 p.p. (82% wobec 44%),
w okresie 1996-2000 – 40 p.p. (75% wobec 35%), a w piĊcioleciu 2000-2005 – juĪ
44 p.p. (81% wobec 37%).

% jednostek z inwestycjami rolniczym

Wykres 10. CzĊstotliwoĞü prowadzenia inwestycji rolniczych
w porównywanych grupach gospodarstw
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ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000, 2005.

W jeszcze wiĊkszym stopniu narastaáa przewaga jednostek wysokotowarowych w poziomie wydatków na inwestycje produkcyjne (wykres 11). W latach
1988-1992 przeciĊtna wartoĞü nakáadów finansowych na inwestycje rolnicze w przeliczeniu na 1 gospodarstwo wysokotowarowe z grupy, w której prowadzono takie
dziaáania wynosiáa 12,0 tys. zá, natomiast analogiczne wydatki reszty podmiotów
towarowych z inwestycjami stanowiáy 25% poziomu nakáadów inwestycyjnych
w segmencie wysokotowarowym (byáo to 3,0 tys. zá). W piĊcioleciu 2000-2005 ta
przewaga byáa juĪ prawie dwukrotnie wiĊksza, albowiem Ğrednia wielkoĞü nakáadów
finansowych na inwestycje rolnicze, w kaĪdym gospodarstwie wysokotowarowym
z tego typu dziaáaniami wynosiáa 121,4 tys. zá, natomiast w grupie pozostaáych –
15,5 tys. zá, czyli byáo to niespeána 13% wartoĞci wydatków inwestycyjnych jednostek wysokotowarowych.
mniej 100 zá, przy czym ze wzglĊdu na uwarunkowania inflacyjne tĊ wielkoĞü w czteroleciu:
1992-1996 i 1996-2000 podniesiono do 1000 zá, natomiast w okresie 2000-2005 do 1500 zá.
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Wykres 11. Relacje miĊdzy wyróĪnionymi kategoriami gospodarstw w wartoĞci
wydatków na inwestycje rolnicze w przeliczeniu na 1 gospodarstwo i 1 ha UR
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ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000, 2005.

Te róĪnice uwidoczniáy siĊ równieĪ w rozmiarach wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 ha UR. W latach 1988-1992 wartoĞü nakáadów inwestycyjnych na 1 ha UR wĞród pozostaáych gospodarstw towarowych wynosiáa 349 zá,
co stanowiáo okoáo 52% kosztów inwestycyjnych na jednostkĊ powierzchni w grupie podmiotów wysokotowarowych, które okreĞlono na 673 zá. W ostatnim badanym okresie wydatki inwestycyjne w gronie pozostaáych gospodarstw towarowych
stanowiáy tylko nieco ponad 43% wielkoĞci nakáadów finansowych na inwestycje
rolnicze realizowane w jednostkach wysokotowarowych, a Ğrednia wartoĞü wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 ha UR wynosiáa odpowiednio: okoáo 1,6
i 3,7 tys. zá.
Z badaĔ wynika, Īe wraz ze wzrostem kosztów prowadzenia inwestycji rolniczych w gospodarstwach wysokotowarowych zmniejszaáa siĊ równieĪ skala
wzglĊdnych róĪnic w wielkoĞci nakáadów pieniĊĪnych na ten cel w tej kategorii
podmiotów. Te tendencje dokumentuje spadek wspóáczynnika zmiennoĞci wartoĞci
nakáadów finansowych z 262,9% w 1992 roku do 169,7% w 2005 roku. Jednak
nadal wartoĞü wskaĨnika zmiennoĞci wskazuje, Īe poziom wydatków inwestycyjnych w gospodarstwach wysokotowarowych cechuje bardzo duĪe zróĪnicowanie.
W grupie jednostek wysokotowarowych zaznaczyá siĊ nie tylko wiĊkszy
udziaá uĪytkowników inwestujących w trwaáy majątek produkcyjny niĪ wĞród
reszty rolników, lecz odnotowujemy realizacjĊ wiĊkszej iloĞci róĪnych zadaĔ
52

inwestycyjnych. W latach 2000-2005 na kaĪdy podmiot wysokotowarowy z inwestycjami rolniczymi przypadaáo Ğrednio 2,1 róĪnych przedsiĊwziĊü i byá to
wskaĨnik o okoáo 40% wyĪszy niĪ wĞród reszty jednostek rynkowych, które realizowaáy przeciĊtnie okoáo 1,5 zadania na gospodarstwo zwiĊkszające i modernizujące majątek produkcyjny. W latach 1988-1992 ta róĪnica byáa równieĪ
znacząca, ale wynosiáa 22%.

3.2. Struktura rodzajowa inwestycji rolniczych
Efekty z prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej wyznacza nie tylko wielkoĞü
posiadanego majątku produkcyjnego, ale równieĪ jego struktura. Z tego wzglĊdu,
w procesie inwestycyjnym szczególnie waĪny jest dobór podejmowanych przedsiĊwziĊü, a decyzje inwestycyjne powinny sprzyjaü zarówno wykorzystaniu pojawiających siĊ szans rynkowych, jak i wáasnego potencjaáu rozwojowego gospodarstwa. Tym samym rozstrzygniĊcia inwestycyjne w coraz wiĊkszym stopniu powinny uwzglĊdniaü koniecznoĞü staáego doskonalenia technik i technologii wytwarzania produktów rolniczych72, umoĪliwiających obniĪenie kosztów produkcji i podnoszenie jakoĞci wytwarzanych artykuáów rolniczych73, a jednoczeĞnie zapewniających odpowiednie standardy Ğrodowiskowe74. Produkowane surowce rolnicze
powinny byü nie tylko konkurencyjne cenowo (czyli o stosunkowo niskich kosztach produkcji), ale równieĪ speániaü wymagania odbiorców, czyli muszą byü równieĪ atrakcyjne jakoĞciowo75.
Z danych ankietowych wynika, Īe w caáym badanym okresie
w gospodarstwach wysokotowarowych najczĊstsze byáy inwestycje w maszyny
i ciągniki, chociaĪ ich udziaá w ogólnej liczbie zadaĔ inwestycyjnych zmniejszyá
siĊ z 42% w okresie 1988-1992 do 35% w latach 2000-2005, co w duĪym stopniu wynikaáo z zaspokojenia podstawowych potrzeb w tym zakresie w relacji do
innych wymogów. Ponadto inwestowanie w Ğrodki mechanizacji cechowaáa
znaczna selektywnoĞü, a podejmując decyzje o zakupie poszczególnych maszyn
kierowano siĊ ich nowoczesnoĞcią76 i wpáywem na caáoĞciowe zmechanizowa-
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J. Kulawik: EfektywnoĞü a … op. cit. s. 27 i dalsze.
A. WoĞ: Wzrost gospodarczy i strategie…, op. cit., s. 62.
74
J. Kulawik: EfektywnoĞü a…, op. cit., s. 30 .
75
A. WoĞ: KonkurencyjnoĞü potencjalna polskiego rolnictwa, IERiGĩ, Warszawa 2001, s. 17.
76
Przykáadowo w badanym okresie udziaá maszyn i urządzeĔ uwaĪanych za nowoczesne
(kombajnów, agregatów maszynowych, deszczowni, itp.) w ogólnej liczbie zakupionego parku maszynowego wzrósá z 10% w latach 1988-1992 do 65% w okresie 2000-2005.
73
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nie prac w gospodarstwie77. W wymienionych okresach znacznie mniejszy spadek odnotowano w wielkoĞci udziaáu przedsiĊwziĊü na rzecz budowy, remontu
kapitalnego i modernizacji ogóáu budynków i budowli gospodarczych (z 33 do
31%). Jednak w przypadku budynków inwentarskich, stwierdzono tendencje
wzrostowe. Zaznaczyáy siĊ one szczególnie w przypadku dziaáaĔ związanych
z ich wyposaĪaniem w rozwiązania mechanizujące prace przy obsáudze zwierząt
inwentarskich i pozyskiwaniu surowców zwierzĊcych, a w prowadzonych pracach, podobnie jak i w inwestycjach dotyczących parku maszynowego do produkcji roĞlinnej, zwracano uwagĊ na kompleksowoĞü wprowadzanych urządzeĔ.
W badanym okresie wĞród gospodarstw wysokotowarowych z inwestycjami w budynkach gospodarczych odsetek inwestujących w budynki inwentarskie wzrósá z 49% w latach 1988-1992 do 76% w latach 2000-2005. JednoczeĞnie udziaá jednostek z inwestycjami podnoszącymi poziom i kompleksowoĞü
zmechanizowania prac w produkcji zwierzĊcej zwiĊkszyá siĊ prawie trzyipóákrotnie i w latach 2000-2005 wyniósá 26%. Oprócz tego w prowadzonych inwestycjach uwzglĊdniono równieĪ wymogi z zakresu ochrony Ğrodowiska, o czym
Ğwiadczyáa miĊdzy innymi relatywnie duĪa skala realizowanych przedsiĊwziĊü,
które umoĪliwiaáy wáaĞciwe, ze wzglĊdu na Ğrodowisko, przechowywanie nawozów naturalnych i odprowadzanie Ğcieków. W efekcie w 2005 roku kanalizacjĊ posiadáo 21% gospodarstw wysokotowarowych, a szczelne budowle do
przechowywania obornika, gnojówki i gnojowicy wystĊpowaáy w 33% jednostek wysokotowarowych z produkcją zwierzĊcą, podczas gdy wĞród pozostaáych
podmiotów towarowych analogiczne wskaĨniki stanowiáy odpowiednio okoáo
10 i 9%. Tym samym moĪna uznaü, Īe uĪytkowników gospodarstw wysokotowarowych cechowaá relatywnie duĪy poziom ĞwiadomoĞci ekologicznej.
Wraz ze wzrostem skali inwestowania w budynki inwentarskie zwiĊkszaáa
siĊ czĊstoĞü nabywania stada podstawowego (z 15 do 19%), przy czym coraz
wiĊkszy nacisk zastaá poáoĪony na pozyskiwanie materiaáu do chowu o udokumentowanym pochodzeniu. ĝwiadczyá o tym miĊdzy innymi ponad trzyipóákrotny wzrost czĊstoĞci zakupów zwierząt zarodowych wĞród inwestycji w stado podstawowe (z 18% w latach 1988-1992 do 70% w okresie 2000-2005). Takie dziaáania wskazywaáy na coraz wiĊksze wykorzystywanie postĊpu biologicznego w rozwoju produkcji rolniczej i ksztaátowaniu przewag konkurencyjnych jednostek stanowiących segment wysokotowarowy w rolnictwie indywi77

O takich motywacjach Ğwiadczyáo miĊdzy innymi zwiĊkszenie udziaáu w zbiorowoĞci gospodarstw wysokotowarowych jednostek z systemowym zmechanizowaniem procesów wytwórczych ogóáu produkowanych na sprzedaĪ artykuáów roĞlinnych. W 1992 roku takie rozwiązania w stosowanych technologiach w produkcji roĞlinnej posiadaáo 5% podmiotów wysokotowarowych a w 2005 roku analogiczny wskaĨnik wynosiá juĪ 49%.
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dualnym. Przy czym przedsiĊwziĊcia inwestycyjne dotyczące budynków inwentarskich i stada podstawowego podejmowali gáównie producenci mleka, co wiązaáo siĊ z koniecznoĞcią sprostania wymaganiom iloĞciowym i jakoĞciowym
stawianym przez przemysá mleczarski.
Tabela 7. Zmiany w strukturze inwestycji rolniczych
w gospodarstwach wysokotowarowych wedáug celu
Lata

budynki gospodarcze

Odsetek z ogóáu inwestycji w:
maszyny i ciągniki stado podstawowe

ziemiĊ

Suma wiersza = 100

1988-1992
33,0
41,9
15,2
9,9
1992-1996
31,4
37,4
15,5
15,7
1996-2000
29,4
36,8
16,7
17,1
2000-2005
30,5
34,8
18,6
16,1
ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000, 2005.

W procesie inwestycji w grunty rolnicze moĪna generalnie wyodrĊbniü
dwa róĪne trendy, które odpowiednio obejmowaáy lata 1988-2000 oraz piĊciolecie 2000-2005. W pierwszym z wymienionych okresów odnotowano staáy
wzrost udziaáu dokonywanych zakupów ziemi w ogólnej liczbie zadaĔ inwestycyjnych (z 10% w latach 1988-1992 do 17% w okresie 1996-2000). Te tendencje szczególne silnie zaznaczyáy siĊ w latach 1992-1996, kiedy to czĊstoĞü nabywania ziemi rolniczej w stosunku do czterolecia 1988-1992 byáa o 6 p.p. wyĪsza (16% wobec 10%), a analogiczne zwiĊkszenie pomiĊdzy latami: 1992-1996
i 1996-2000 wyniosáo tylko 1 p.p. (z 16 do 17%). Natomiast po 2000 roku wystąpiáo pewne ograniczenie udziaáu zakupów ziemi w ogólnej liczbie realizowanych zadaĔ inwestycyjnych (z 17% w latach 1996-2000 do 16% w okresie 2000-2005). Te trendy przede wszystkim naleĪy wiązaü z sytuacją na rynku ziemi
rolniczej, a nie z zaspokojeniem potrzeb w tym zakresie. Przemawia za tym zarówno znaczny wzrost bezinwestycyjnego pozyskiwania gruntów rolniczych
przez rolników z jednostek wysokotowarowych w okresie 2000-2005 w stosunku do lat wczeĞniejszych78 oraz ich plany dotyczące areaáu uĪytkowanych gruntów, z których wynikaáo, Īe do 2010 zwiĊkszaü obszar upraw na zamiar prawie
39% rolników z jednostek wysokotowarowych.
Odpowiednio do czĊstoĞci podejmowania poszczególnych przedsiĊwziĊü
inwestycyjnych, w caáym badanym okresie ze wszystkich wyróĪnionych rodzajów inwestycji relatywnie najwiĊksze kwoty przeznaczano na zakup maszyn
i ciągników (tab. 8). Ponadto w kolejnych latach ta tendencja ulegaáa wzmocnieniu, zwáaszcza po 2000 roku. O ile w okresach: 1988-1992 i 1992-1996
78

zob. Karwat-WoĨniak B.: Spoáeczno-ekonomiczne … op. cit., s. 20.
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udziaá Ğrodków finansowych przeznaczonych na mechanizacjĊ w ogólnych wydatkach inwestycyjnych wynosiá po okoáo 34%, to w okresie 1996-2000 wzrósá
do 38%, a w latach 2000-2005 stanowiá juĪ 47%. Te zmiany byáy rezultatem
nasilania zakupów nowoczesnych i wysoko wydajnych ciągników, maszyn oraz
urządzeĔ technicznych (zwáaszcza po 2000 roku), których ceny byáy relatywnie
wysokie. W tym samym czasie w ogólnych kosztach inwestycji produkcyjnych
trzykrotnie zwiĊkszyá siĊ udziaá wydatków na zakup stada podstawowego
(z 2 do 6%). Aczkolwiek generalnie stanowiáy one stosunkowo odsetek.
Tabela 8. Zmiany w strukturze inwestycji produkcyjnych w gospodarstwach
wysokotowarowych wedáug wielkoĞci wydatków poniesionych
na poszczególne cele
Lata

Odsetek z ogóáu nakáadów pieniĊĪnych wydatkowany na:
budynki gospodarcze maszyny i ciągniki
stado podstawowe ziemiĊ
Suma wiersza = 100

1988-1992
30,3
34,2
2,1
1992-1996
30,4
33,8
2,5
1996-2000
24,7
38,1
4,8
2000-2005
31,1
46,8
5,5
ħródáo: Opracowano na podstawie ankiety IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

33,4
33,3
32,4
16,6

Udziaá nakáadów finansowych przeznaczonych na inwestycje budowlane
w okresie 2000-2005 niewiele odbiegaá od analogicznego wskaĨnika z lat: 1988-1992 i 1992-1996 (30% wobec 31%), tylko jedynie w okresie 1996-2000 Ğrodki
pieniĊĪne wyasygnowane na sfinansowanie dziaáaĔ dotyczących budynków gospodarczych stanowiáy 25% ogóáu wydatków inwestycyjnych. Wynikaáo to
gáównie z cyklicznoĞci prac budowlano-remontowych, które zazwyczaj byáy
rozáoĪone w czasie, a ich efekty miaáy sáuĪyü przez szereg lat. Udziaá wydatków
na zakup ziemi rolniczej w latach 2000-2005 byá prawie dwukrotnie mniejszy
niĪ analogiczny wskaĨnik we wczeĞniej badanych okresach: 1988-1992, 1992-1996, 1996-2000 (17% wobec 32-33%).

3.3. ZróĪnicowanie przestrzenne dziaáalnoĞci inwestycyjnej
DziaáalnoĞü inwestycyjną zarządzających jednostkami wysokotowarowymi cechowaáo duĪe zróĪnicowanie przestrzenne zarówno w odniesieniu do
czĊstoĞci inwestowania, jak i wielkoĞci Ğrodków finansowych przeznaczonych
na ten cel (mapka 3).
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Mapka 3. Przestrzenne róĪnice w wysokoĞci odsetka gospodarstw
wysokotowarowych z inwestycjami rolniczymi oraz wysokoĞci
nakáadów inwestycyjnych w latach 2000-2005

84,1
210,7

87,1
82,4

89,3
141,9

92,9
105,1
43,6
86,8
% gosp. z inwestycjami
nakáady inwestycyjne
(Ğrednio w tys. zá na
1 gosp. inwestujące)

* Oznaczenia makroregionów i województwa, jakie obejmują (mapka 1).
ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2005.

Przy interpretacji róĪnic terytorialnych w dziaáaniach na rzecz odtwarzania,
powiĊkszania i modernizacji majątku produkcyjnego w gospodarstwach wysokotowarowych naleĪy braü pod uwagĊ makroregionalne odmiennoĞci w wielkoĞci i kondycji finansowej tych podmiotów, a takĪe umiejĊtnoĞci gospodarujących. W związku z tym w piĊcioleciu 2000-2005, podobnie jak w caáym okresie objĊtym analizą,
najrzadziej inwestycje rolnicze podejmowano na obszarach charakteryzujących siĊ
najmniejszą w skali kraju, przeciĊtną wielkoĞcią gospodarstwa wysokotowarowego,
tj. w makroregionie poáudniowo-wschodnim. Na tych terenach tylko w niespeána
44% podmiotów wysokotowarowych prowadzono inwestycje rolnicze i przeznaczono na ten cel relatywnie najniĪsze kwoty (przeciĊtnie 86,8 tys. zá na 1 gospodarstwo
z inwestycjami), gdy Ğrednio w caáym zbiorze wynosiáy one 121,4 tys. zá.
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W latach 2000-2005 najwiĊkszy (93%) odsetek jednostek wysokotowarowych, w których prowadzono dziaáania na rzecz odtwarzania, modernizacji i powiĊkszania trwaáych Ğrodków produkcji odnotowano w makroregionie poáudniowo-zachodnim. Na tym terenie w latach wczeĞniejszych takie przedsiĊwziĊcia prowadziáa znacznie mniejsza grupa uĪytkowników gospodarstw wysokotowarowych. Ponadto, czĊstoĞü podejmowania inwestycji produkcyjnych byáa niĪsza niĪ Ğrednio
w caáej badanej próbie. Przykáadowo w latach 1992-1996 odsetek jednostek wysokotowarowych z inwestycjami rolniczymi w makroregionie poáudniowo-zachodnim
byá o 5 p.p. niĪszy niĪ w caáej analizowanej grupie gospodarstw wysokotowarowych
(77% wobec 82%), analogiczna róĪnica w czteroleciu 1996-2000 wynosiáa okoáo
2 p.p. (73% wobec 75%). Sugeruje to pewne przyĞpieszenie procesów modernizacji
i restrukturyzacji gospodarstw na tym terenie. W tym przypadku wiąĪe siĊ to gáównie z poprawą technicznego uzbrojenia gospodarstw. O takich dziaáaniach Ğwiadczyáa wyĪsza niĪ przeciĊtnie czĊstoĞü podejmowania takich dziaáaĔ w makroregionie
poáudniowo-zachodnim niĪ w caáym badanym zbiorze. W caáej badanej próbie inwestycje w wyposaĪenie budynków gospodarczych, ciągniki oraz maszyny i narzĊdzia rolnicze prowadzono w 61% podmiotów wysokotowarowych, a we wspomnianym makroregionie analogiczny udziaá wynosiá 72%.
Z kolei najwyĪsze nakáady pieniĊĪne na inwestycje produkcyjne ponosili rolnicy z jednostek wysokotowarowych z makroregionu póánocnego (Ğrednio 210,7 tys.
zá na 1 gospodarstwo z inwestycjami). Te tereny charakteryzowaáy siĊ najlepszą
w porównaniu z innymi makroregionami strukturą agrarną i najwiĊkszą w skali kraju
przeciĊtną powierzchnią gospodarstwa wysokotowarowego. ChociaĪ procesy koncentracji ziemi w tych jednostkach nastąpiáy przed 2000 rokiem, to konieczne byáo
dostosowanie innych elementów trwaáego majątku produkcyjnego do areaáu posiadanych gruntów. JednoczeĞnie poprawa sytuacji dochodowej tej kategorii podmiotów i moĪliwoĞü skorzystania z unijnych funduszy wsparcia procesów modernizacji
gospodarstw rolnych umoĪliwiáy sfinansowanie dziaáalnoĞci inwestycyjnej.
Na omówienie zasáuguje dziaáalnoĞü inwestycyjna w grupie gospodarstw wysokotowarowych na terenie makroregionu Ğrodkowozachodniego, gdzie w piĊcioleciu 2000-2005 w stosunku do lat wczeĞniejszych odnotowano zmniejszenie aktywnoĞci inwestycyjnej. O takich tendencjach Ğwiadczy wyraĨne zmniejszenie skali
przedsiĊwziĊü na rzecz odtwarzania, modernizacji i modernizacji majątku produkcyjnego. W latach 1988-2000 Ğrednio w roku w prawie 25% gospodarstw wysokotowarowych inwestowano w Ğrodki trwaáe79, a w latach 2000-2005 analogiczny
wskaĨnik wynosiá 17%. Relatywnemu ograniczeniu ulegá równieĪ poziom wydat79

W latach czĊstoĞü podejmowanych przedsiĊwziĊü inwestycyjnych przez uĪytkowników
jednostek wysokotowarowych w makroregionie Ğrodkowozachodnim naleĪaáa do najwyĪszych w skali kraju.
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ków inwestycyjnych. W piĊcioleciu 2000-2005 nakáady pieniĊĪne na inwestycje rolnicze w gospodarstwach wysokotowarowych poáoĪonych w makroregionie Ğrodkowozachodnim byáy o 32% niĪsze niĪ Ğrednio w caáym badanym zbiorze podmiotów
wysokotowarowych, podczas gdy w latach wczeĞniejszych o ok. 10% przewyĪszaáy
przeciĊtny poziom wydatków inwestycyjnych ogóáu podmiotów wysokotowarowych. NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe niezmiennie gospodarstwa wysokotowarowe
w makroregionie Ğrodkowozachodnim cechowaáy siĊ najwyĪszym poziomem technicznego uzbrojenia pracy w skali kraju80.

3.4. Zmiany w wielkoĞci wydatkowanych kwot na inwestycje rolnicze
Zarządzający gospodarstwami wysokotowarowymi nie tylko relatywnie czĊsto podejmowali trud i ryzyko odtwarzania, unowoczeĞniania oraz powiĊkszania majątku produkcyjnego swoich warsztatów pracy, ale równieĪ w kolejnych latach wydatkowywali na ten cel coraz wiĊksze kwoty. ĝwiadczą o tym nie tylko wczeĞniej
przedstawione relacje pomiĊdzy wielkoĞcią kwot wyasygnowanych na inwestycje
rolnicze w omawianych kategoriach jednostek rynkowych, ale przede wszystkim
zmiany w wielkoĞci wydatków inwestycyjnych w gospodarstwach wysokotowarowych w kolejnych badanych okresach, zwáaszcza w ujĊciu realnym (tab. 9).
Tabela 9. Zmiany wydatków inwestycyjnych w gospodarstwach
wysokotowarowych modernizujących swój majątek produkcyjny
Dynamika zmian wydatków inwestycyjnych w gospodarstwach wysokotowarowych w latach
1992-1996
1996-2000
2000-2005
2000-2005
Poprzedni okres = 100
okres 1988-1992 = 100
ujĊcie nominalne
261,8
174,8
221,1
1 011,7
ujĊcie realne*
- 7,8
29,3
115,0
595,7
*Dla okreĞlenia realnego wzrostu poziomu nakáadów inwestycyjnych w gospodarstwach inwestujących w trwaáe Ğrodki produkcji, wartoĞü wydatków zdeflowano skumulowanym wskaĨnikiem
wzrostu cen dóbr i usáug inwestycyjnych obliczonym na podstawie danych GUS, który wynosiá:
1992-1996 – 269,5%; 1996-2000 – 145,5%; 2000-2005 – 106,1%, 1992-2005 – 416,0%.
ħródáo: Opracowano na podstawie ankiety IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

W latach 1992-2005 wzrost poniesionych nakáadów finansowych na inwestycje rolnicze w gospodarstwach wysokotowarowych, w których prowadzono takie
dziaáania wynosiá w ujĊciu nominalnym 1 011,7%, zaĞ w realnym 595,7%. Oznacza
to, Īe w analizowanym okresie wydatki inwestycyjne w grupie jednostek wysokoto-

80

zob. B. Karwat-WoĨniak: Spoáeczno-ekonomiczne cechy rodzinnych … op. cit., s. 21.
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warowych zwiĊkszaáy siĊ Ğrednio w roku w ujĊciu w ujĊciu nominalnym o 77,8%,
a realnie o 45,8%.
Z punktu widzenia procesu polepszania majątku produkcyjnego i poprawy
zdolnoĞci konkurencyjnych waĪne są przede wszystkim realne wartoĞci ponoszonych nakáadów inwestycyjnych. Na podstawie analizy zmian realnej wielkoĞci wydatków na inwestycje rolnicze w poszczególnych badanych okresach moĪna stwierdziü, Īe generalnie ich poziom stopniowo wzrastaá. ĝrednioroczne analogicznie
okreĞlone realne tempo zmian tych nakáadów w stosunku do okresu poprzedniego
ksztaátowaáo siĊ nastĊpująco: w okresie 1992-1996 – spadek o 1,9%, ale juĪ w czteroleciu 1996-2000 – wzrost o 7,3%, zaĞ w piĊcioleciu 2000-2005 to zwiĊkszenie
wynosiáo juĪ 23,0%.
Relatywnie duĪa czĊstoĞü podejmowanych dziaáaĔ inwestycyjnych i stale
zwiĊkszająca siĊ skala nakáadów pieniĊĪnych na sfinansowanie tych przedsiĊwziĊü
znalazáa miĊdzy innymi odzwierciedlenie we wzroĞcie wielkoĞci aktywów trwaáych
w jednostkach wysokotowarowych. W latach 1992-2005 wartoĞü trwaáych Ğrodków
w cenach bieĪących (bez ziemi), jakimi dysponowaáo statystyczne gospodarstwo
wysokotowarowe wzrosáa z 101,2 do 660,3 tys. zá. Tym samym w 2005 roku w stosunku do 1992 roku nominalna wartoĞü majątku produkcyjnego jednostek wysokotowarowych byáa o 552,5% wiĊksza, zaĞ w cenach staáych o 156,5%.

4. SprawnoĞü funkcjonowania gospodarstw wysokotowarowych
SprawnoĞü, czyli ekonomiczna skutecznoĞü rozumiana jest jako moĪliwoĞü podmiotu do generowania okreĞlonych efektów z danych nakáadów. Miarą
sprawnoĞci dziaáania podmiotu gospodarczego jest stopieĔ, a przede wszystkim
poprawa wykorzystania posiadanych zdolnoĞci wytwórczych. WĞród mierników
skutecznoĞci dziaáania wyróĪniü naleĪy efektywnoĞü techniczną, która stanowi
jedną z podstawowych kategorii sáuĪących do okreĞlenia stanu funkcjonowania
i szans przetrwania, a takĪe moĪliwoĞci rozwoju kaĪdego systemu, równieĪ sektora rolnego.
W warunkach gospodarki rynkowej kaĪde przedsiĊbiorstwo, czyli takĪe
i gospodarstwo rolne powinno dąĪyü do takiego stanu dopasowania czynników
wytwórczych, w którym ponoszone nakáady nie są marnotrawione, zatem dąĪyü
do osiągniĊcia maksymalnej moĪliwej efektywnoĞci. Oznacza to optymalizacjĊ
efektu wytwórczego, czyli sytuacjĊ, gdy producent maksymalizując rezultaty
produkcji nie bĊdzie wkáadaá wiĊcej czynników aniĪeli to konieczne dla osiągniĊcia danej wielkoĞci efektu.
Wnioskowanie o zmianach skutecznoĞci wykorzystania nakáadów, tj. ich
relacji do efektów koĔcowych umoĪliwiają wskaĨniki produktywnoĞci, takie jak
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wydajnoĞü pracy, plony roĞlin lub wydajnoĞü produkcyjna zwierząt (np. mlecznoĞü krów, przyrosty dzienne wagi zwierząt), wartoĞü produkcji rolniczej z jednostki powierzchni uĪytków rolnych (produktywnoĞü ziemi) itp.
Wykres 12. Relacje pomiĊdzy gospodarstwami wysokotowarowymi i resztą ze
sprzedaĪą w odniesieniu do wartoĞci sprzedaĪy w przeliczeniu na 1 AWU i 1 ha UR.
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poziom produkcji towarowej w gospodarstwach wysokotowarowych = 100

ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankiety IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

Z analizy produktywnoĞci ziemi i pracy wynika, Īe w segmencie wysokotowarowym nie tylko zachodziáa poprawa wykorzystania moĪliwoĞci produkcyjnych, ale byáa ona relatywnie duĪa. IlustracjĊ stanowi narastający dystans pomiĊdzy produkcyjnoĞcią ziemi mierzoną wartoĞcią sprzedaĪy w przeliczeniu na 1 ha
UR w gospodarstwach wysokotowarowych a resztą podmiotów rynkowych.
W 2005 roku Ğrednia wartoĞü sprzedaĪy z 1 ha UR w gospodarstwach wysokotowarowych wynosiáa 5,5 tys. zá, a odpowiedni wskaĨnik wĞród reszty jednostek
towarowych stanowiá 2,2 tys. zá, zatem byáo to tylko 41% poziomu sprzedaĪy
z jednostki powierzchni w segmencie wysokotowarowym, podczas gdy w 1992
roku analogiczny wskaĨnik wynosiá 64%. Jeszcze wiĊksze zmiany nastąpiáy
w zakresie produktywnoĞci nakáadów pracy. W 2005 przeciĊtna wartoĞü rolniczej
produkcji towarowej w przeliczeniu na 1 AWU wynosiáa 81,2 tys. zá. W tym czasie porównywalny wskaĨnik dla reszty jednostek rynkowych stanowiá niespeána
16% poziomu produktywnoĞci pracy w zbiorze gospodarstw wysokotowarowych.
Analogiczna róĪnica w 1992 roku wynosiáa 22% (wykres 12).
Z porównania zmian w produktywnoĞci ziemi i pracy w omawianych grupach gospodarstw wynika, Īe chociaĪ zakres poprawy wykorzystania zasobów
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ziemi i pracy w jednostkach wysokotowarowych byá relatywnie wiĊkszy niĪ
w grupie pozostaáych podmiotów wysokotowarowych, to tempo narastania tych
róĪnic w przypadku wspóáczynnika produkcyjnoĞci pracy byáo nieco mniejsze niĪ
w przypadku wspóáczynnika produkcyjnoĞci ziemi. Te róĪnice naleĪy wiązaü
z metodą liczenia nakáadów pracy w dziaáalnoĞci rolniczej. Jak juĪ wczeĞniej
wspomniano nie uwzglĊdniono pracy Ğwiadczonej w formie wykonywanych
usáug produkcyjnych, które byáy znacznie bardziej rozpowszechnione wĞród pozostaáych gospodarstw rynkowych niĪ w zbiorze podmiotów wysokotowarowych.
Wykorzystywanie mierników cząstkowych w rozpoznawaniu efektywnoĞci technicznej jest niewystarczające, gdyĪ w tego rodzaju wskaĨnikach ustalane
relacje dotyczą wybranych, najczĊĞciej pojedynczych efektów i nakáadów. DziaáalnoĞü rolnicza jest procesem bardzo skomplikowanym i z tego wzglĊdu jej rezultaty stanowią wypadkową szeregu róĪnorodnych czynników, które ogólnie
moĪna podzieliü na: kontrolowane przez gospodarującego (np. rodzaj, iloĞü
i jakoĞü zastosowanych nakáadów, ich wzajemne oddziaáywania, powiązania
rynkowe itp.) i niezaleĪne od niego (uwarunkowania makroekonomiczne i pogodowe). Teoretycznie moĪna przyjąü, Īe czynniki niezaleĪne od rolnika mają charakter losowy. Dlatego teĪ efektywnoĞü techniczna stanowi wspólny efekt funkcjonowania pewnego systemu zbudowanego w poszczególnych gospodarstwach
rolnych. Ponadto ukáad produkcyjny, jaki tworzy gospodarstwo rolne nie jest
trwale statyczny. Zwáaszcza w dáuĪszych okresach podlega on procesom dostosowanym na skutek róĪnorodnych czynników zewnĊtrznych i wewnĊtrznych.

4.1. Parametryczne badanie efektywnoĞci technicznej
Przy ustalaniu áącznego rezultatu prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej,
w badaniach technicznej efektywnoĞci produkcji wykorzystuje siĊ metody iloĞciowe: parametryczną (typu determistycznego i stochastycznego), nieparametryczną (Data Envelopment Analysis – DEA) oraz indeksów produktywnoĞci
pomiaru w oparciu o zasady rachunkowoĞci i teorii indeksu81. Przy czym w badaniach najczĊĞciej stosowanymi sposobami jest analiza funkcji stochastycznej
(Stochastic Frontier Analysis SFA) i DEA. Biorąc pod uwagĊ charakter danych
empirycznych, wielkoĞü próby, okres obserwacji, przy analizie efektywnoĞci
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T. Corelli, D. S. Prasada Rao, G. E. Battese: An Introduction to Efficiency and Productivity
Analysis, Kluwer Academic Publishing, Boston 1998, s. 32.
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technicznej badanej grupy rodzinnych gospodarstw korzystano gáównie z metod
parametrycznych82.
W badaniu efektywnoĞü techniczną zdefiniowano jako wzglĊdny poziom
wykorzystania nakáadów produkcyjnych. WskaĨnik ten w sposób znaczący wskazuje na zdolnoĞü gospodarstwa do optymalnego spoĪytkowania posiadanych zasobów produkcyjnych w celu osiągniĊcia maksymalnego wyniku ekonomicznego.
W niniejszym opracowaniu83 zaprezentowano wyniki badaĔ zrealizowane
z uĪyciem aplikacji stochastycznej analizy granicznej przy wykorzystaniu translogarytmicznej postaci funkcji produkcji. Rozpatrywano postaü funkcji regresji, a do
ustalenia efektywnoĞci technicznej zastosowana model Battese-Corelli84, który
umoĪliwiá uwzglĊdnienie, obok zmiennych odzwierciedlających efekt i nakáady,
równieĪ zmienne mające wpáyw na efektywnoĞü poszczególnych jednostek.
Tabela 10. WielkoĞü nakáadów Ğrodków produkcji i poziom produkcji
towarowej uwzglĊdnione w badaniu áącznej efektywnoĞci technicznej
gospodarstw wysokotowarowych (Ğrednio na 1 gospodarstwo)
Wyszczególnienie

1992
23,7
16,9
2,23

Rok badania
1996
2000
81,0
102,1
20,8
23,2
2,11
2,05

2005
WartoĞü produkcji towarowej (tys. zá)*
162,3
Obszar gospodarstwa (ha UR)
29,5
Nakáady pracy (AWU)
2,00
WartoĞü zuĪytych towarów i usáug produkcyjnych (tys. zá)*
11,2
35,1
41,5
65,9
WartoĞü aktywów trwaáych (tys. zá)*
101,2
340,6
420,0
660,3
* w cenach bieĪących
ħródáo: Opracowaá M. Gospodarowicz na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1992,
1996, 2000, 2005.

UwzglĊdniając specyfikĊ produkcji rolniczej, w nakáadach czynników
wytwórczych wyróĪniono nastĊpujące grupy85:
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Szczegóáowy opis uwarunkowaĔ dotyczących wyboru metod pomiaru áącznej technicznej
efektywnoĞci produkcji, ich istotĊ oraz teoretyczne podstawy dokonanych obliczeĔ, jak równieĪ wyniki uzyskane z ich uĪyciem zawiera opracowanie: Zmiany w technikach i organizacji
produkcji gospodarstw wysokotowarowych oraz ich wpáyw na kondycjĊ ekonomiczna ekonomiczną tych jednostek, Raport nr 159, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2009.
83
CzĊĞü pracy dotycząca technicznej efektywnoĞci produkcji zastaáa opracowana na podstawie maszynopisu referatu M. Gospodarowicza: Parametryczna analiza efektywnoĞci technicznej gospodarstw wysokotowarowych w latach 1992-2005.
84
G. E. Battese, T. Corelli: Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier
Production Function for Panel Data, Empirical Economics 20, 1995, s. 325-332.
85
Podziaá i kwalifikacja Ğrodków wytwórczych do poszczególnych grup wynikaá z róĪnic we
wáaĞciwoĞciach danego nakáadu, a w szczególnoĞci funkcji w procesie produkcji rolniczej,
moĪliwoĞci ich zmniejszania i substytuowania.
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- Obszar uĪytkowanych gruntów rolniczych wáasnych i dzierĪawionych (w ha
fizycznych).
- Nakáady pracy w dziaáalnoĞci rolniczej czáonków rodziny i osób obcych,
w przeliczeniu na osoby peánozatrudnione (AWU).
- Aktywa trwaáe gospodarstwa rolnego, które obejmowaáy oszacowaną wartoĞü
(w tys. zá) ciągników i innych Ğrodków transportu wykorzystywanych w dziaáalnoĞci rolniczej, maszyn i narzĊdzi rolniczych, budynków i budowli gospodarczych oraz stada podstawowego zwierząt inwentarskich. WartoĞü aktywów
trwaáych ustalono w oparciu stan posiadania poszczególnych skáadowych majątku wytwórczego i Ğrednie ceny ich zakupu (budowy) w danym roku. Przy
czym przy okreĞlaniu jego wartoĞci uwzglĊdnio nie tylko iloĞü i rodzaj posiadanych dóbr, ale równieĪ ich stan techniczny i czas eksploatacji.
- Koszty bezpoĞrednie, tj. orientacyjną wartoĞü zuĪytych towarów i usáug produkcyjnych do ustalenia, której posáuĪono siĊ Ğrednimi cenami i iloĞcią zakupionych poszczególnych rodzajów pasz, materiaáu siewnego, máodych zwierząt, usáug mechanizacyjnych i weterynaryjnych, noĞników energii itp.
Za efekt dziaáalnoĞci rolniczej przyjĊto wartoĞü produkcji towarowej
(sprzedaĪy) poszczególnych rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych
w danym roku. Ze wzglĊdu na wartoĞciowe ujĊcie efektu dziaáalnoĞci rolniczej,
o wielkoĞci wspóáczynników technicznej efektywnoĞci produkcji decydowaáa
nie tylko iloĞü wytworzonych artykuáów rolniczych, ale równieĪ wysokoĞü uzyskiwanych cen sprzedaĪy.
Tabela 11. Wspóáczynniki regresji dla translogarytmicznych modeli
efektywnoĞci technicznej gospodarstw wysokotowarowych
Rok badania
1992
1996
2000
2005
Ziemia (UR)
0,11*
0,19*
0,22*
0,34*
Praca (AWU)
-0,18*
-0,22*
-0,03*
-0,11*
Aktywa trwaáe
0,35
0,37
0,45*
0,48*
Koszty bezpoĞrednie
0,23
0,22
-0,34*
-0,23*
* przy wspóáczynniku oznacza istotnoĞü statystyczną na poziomie 1%
ħródáo: Opracowaá M. Gospodarowicz na podstawie ankiety IERiGĩ–PIB 1992, 1996, 2000,
2005.
Nakáady wytwórcze

W analizie oszacowanych wspóáczynników regresji dla transgranicznych
modeli efektywnoĞci technicznej gospodarstw wysokotowarowych zwraca uwagĊ fakt istotnoĞci statystycznej wszystkich czynników wytwórczych na poziomie
1%. Wyjątkami od tej reguáy byáy zmienne kapitaáowe (aktywna trwaáe i koszty
bezpoĞrednie w 1992 i 1996 roku), które nie speániaáy tego wymogu (tab. 11).
MoĪe to Ğwiadczyü o niskim wykorzystaniu czynnika kapitaáu w tym czasie,
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bĊdącego konsekwencją sáaboĞci kapitaáowej równieĪ gospodarstw wysokotowarowych. Dopiero w 2000 i 2005 roku czynnik kosztów bezpoĞrednich staá siĊ
istotnym statystycznie elementem z wáaĞciwym z intuicyjnego punktu widzenia
znakiem ujemnych.
RównieĪ wzrost pracocháonnoĞci produkcji (ujemny znak przed wspóáczynnikiem regresji) nie prowadzi automatycznie do wiĊkszego efektu produkcyjnego. ZwiĊkszenie nakáadów pozostaáych czynników, tj. aktywów trwaáych
i obszaru uprawianych gruntów stymuluje zwiĊkszenie poziomu produkcji towarowej. Zwáaszcza powiĊkszenie zasobów uĪytków rolnych implikowaáo wzrost
skali produkcji towarowej. Ponadto, wpáyw tego czynnika stale wzrastaá. Przykáadowo w 2005 roku zwiĊkszenie areaáu gospodarstwa o 10% skutkowaáo 3,4%
powiĊkszeniem wielkoĞci produkcji towarowej, a analogiczny wzrost w 1992
roku wynosiá 1,1%.
Tabela 12. WartoĞci wspóáczynników technicznej efektywnoĞci produkcji
gospodarstw wysokotowarowych w latach 1992-2005
Odchylenie
WskaĨnik
standardowe zmiennoĞci (w %)
Rok
technicznej efektywnoĞci
minimalna
maksymalna
Ğrednia
produkcji
1992
0,111
0,694
0,542
0,089
16,42
1996
0,225
0,765
0,455
0,066
14,51
2000
0,088
0,932
0,654
0,110
16,82
2005
0,123
0,990
0,772
0,172
22,28
ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000, 2005.
WartoĞü technicznej efektywnoĞci produkcji

Z przeprowadzonych badaĔ wynika, Īe w rodzinnych gospodarstwach
wysokotowarowych nastĊpowaáa poprawa áącznej efektywnoĞci wykorzystania
Ğrodków wytwórczych. ĝwiadczyá o tym miĊdzy innymi wzrost Ğredniego poziomu wspóáczynnika technicznej efektywnoĞci produkcji w tych jednostkach
ustalonego metodą parametryczną SFA (tab. 12). W 1996 roku w badanej próbie
gospodarstw wysokotowarowych wartoĞü wskaĨnika efektywnoĞci wynosiáa
0,455, a trzynaĞcie lat póĨniej – juĪ 0,772. PowiĊkszaáo siĊ równieĪ zróĪnicowanie analizowanej zbiorowoĞci wedáug poziomu technicznej efektywnoĞci
produkcji. Wskazują na to dane informujące o zakresie (od minimalnej do maksymalnej) wartoĞci wspóáczynników technicznej efektywnoĞci produkcji oraz
odchylenie standardowe tego wskaĨnika.
W 1992 roku w grupie gospodarstw wysokotowarowych minimalna wielkoĞü wspóáczynnika technicznej efektywnoĞci produkcji wynosiáa 0,111, a maksymalna – 0,694. W 2005 roku analogiczne wskaĨniki osiągnĊáy odpowiednio
wartoĞü 0,123 i 0,990. Stwierdzono równieĪ wzrost bezwzglĊdnej zmiennoĞci
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wspóáczynnika technicznej efektywnoĞci produkcji, mierzony poziomem odchylenia standardowego. W latach 1992-2005 zwiĊkszyá siĊ on prawie dwukrotnie
z 0,089 do 0,172. Wskazywaáo to na pogáĊbianie siĊ polaryzacji segmentu rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych pod wzglĊdem efektywnoĞci wykorzystania czynników wytwórczych oraz pojawieniu siĊ jednostek o relatywnie
wysokiej efektywnoĞci w relacji do caáej badanej zbiorowoĞci. Ponadto w 2005
roku stwierdzono po raz pierwszy stosunkowo liczną grupĊ gospodarstw wysokotowarowych optymalnie wykorzystujących posiadany potencjaá wytwórczy,
gdyĪ w odniesieniu do ich zbioru wskaĨnik efektywnoĞci technicznej produkcji
byá bliski 1. Taka sytuacja dotyczyáa jednostek relatywnie duĪych obszarowo,
charakteryzujących siĊ znaczną zasobnoĞcią w zakresie Ğrodków trwaáych, wysokim i kompleksowym poziomem mechanizacji pracy oraz wysoką jakoĞcią
siáy roboczej.
Jak juĪ wczeĞniej wspomniano efekt dziaáalnoĞci rolniczej jest wypadkową oddziaáywania szeregu bardzo róĪnorodnych czynników. Z tego wzglĊdu
w pomiarze efektywnoĞci technicznej gospodarstw wysokotowarowych obok
powyĪej wymienionych czterech czynników produkcji starano siĊ uwzglĊdniü
moĪliwie szerokie spektrum innych elementów warunkujących poziom efektywnoĞci ich funkcjonowania, które podzielono na dwie grupy. Do pierwszej
zaliczono czynniki charakterystyczne (endogeniczne) dla danego gospodarstwa.
W skáad tej grupy weszáy parametry, które w pewnym zakresie odzwierciedlaáy
wáaĞciwoĞci kapitaáu ludzkiego (wiek i wyksztaácenie gospodarującego); jakoĞü wyposaĪenia w techniczne Ğrodki produkcji (poziom i kompleksowoĞü
umaszynowienia procesów wytwarzania w gospodarstwie, stan budynków itp.);
skáonnoĞü do ryzyka (wydatki inwestycyjne oraz wartoĞü kredytów na dziaáalnoĞü inwestycyjną i bieĪącą); powiązania rynkowe (iloĞü umów kontraktacyjnych, sposób zbytu produkcji rolniczej wytworzonej w gospodarstwie); ukierunkowanie profilu wytwórczego gospodarstwa (produkcja roĞlinna lub zwierzĊca), postĊp biologiczny (nabywanie zwierząt zarodowych, stosowanie kwalifikowanego materiaáu siewnego) i technologiczny (zakup nowoczesnych maszyn), dopáaty bezpoĞrednie.
Drugą grupĊ czynników stanowiáy wáaĞciwoĞci egzogeniczne, zatem odzwierciedlające otoczenie zewnĊtrzne, w jakim funkcjonuje dany podmiot.
W tym zbiorze uwzglĊdniono poáoĪenie (makroregion) oraz wáaĞciwoĞci gminy
(struktura spoáeczno-demograficzna mieszkaĔców, przyrost naturalny, skalĊ migracji, poziom rozwoju infrastruktury technicznej i dziaáalnoĞci pozarolniczej,
wielkoĞü wydatków na rolnictwo), w której zlokalizowane byáo gospodarstwo.
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Wykres 13. WskaĨniki efektywnoĞci technicznej gospodarstw
wysokotowarowych wedáug ich powierzchni
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ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2005.

Z analizy wpáywu poszczególnych czynników warunkujących efektywnoĞü techniczną produkcji w rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych wynika, Īe stanowią one grupĊ heterogeniczną, gdyĪ róĪnią siĊ przede wszystkim
siáą i kierunkiem oddziaáywania. O tych odmiennoĞciach Ğwiadczą wartoĞci
wspóáczynnika regresji danej cechy obliczone na podstawie modelu Bateese-Coelliego wraz z istotnoĞcią danej cechy w wyznaczaniu poziomu efektywnoĞci technicznej gospodarstw wysokotowarowych86. W grupie endogenicznych
czynników warunkujących dziaáalnoĞü rolniczą w poszczególnych jednostkach
istotną statystycznie rolĊ w poziomie technicznej efektywnoĞci we wszystkich
latach analizy odegraáy:
- dáugoĞü zarządzania dziaáalnoĞcią rolniczą w poáączeniu z faktem, iĪ osoba
kierująca gospodarstwem byáa w wieku produkcyjnym87;
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zob. M. Gospodarowicz: Parametryczna analiza … op. cit., s. 10.
Pozostaáe zmienne okreĞlające wáaĞciwoĞci (jakoĞciowe) populacji angaĪującej siĊ w produkcjĊ rolniczą nie wykazywaáy istotnego statystycznie związku w Īadnym z badanych okresów. Natomiast istotne okazaáy siĊ nakáady pracy (duĪe nakáady pracy wystĊpowaáy w jednostkach o niskiej efektywnoĞci).
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- ogólna wielkoĞü wydatków na inwestycje rolnicze – wiĊcej inwestowaáy gospodarstwa mniej efektywne;
- finansowanie wzrostu majątku produkcyjnego kapitaáem obcym, tj. poprzez
zaciąganie zobowiązaĔ (kredytu bankowego) – Ğrednia efektywnoĞü techniczna rosáa wraz ze wzrostem tak wyraĪonej skáonnoĞci do ryzyka.
W odniesieniu do zmiennych egzogenicznych, tj. cech spoáeczno-ekonomicznych gmin, w których znajdowaáy siĊ badane gospodarstwa jedynie
wiek i wyksztaácenie mieszkaĔców oraz poziom wsparcia gmin dla rolnictwa,
wyraĪony udziaáem wydatków na rolnictwo w ogólnych wydatkach, stymulowaáy wzrost poziomu efektywnoĞci technicznej.
Wykres 14. WskaĨniki efektywnoĞci technicznej gospodarstw
wysokotowarowych wedáug wielkoĞci ekonomicznej
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ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2005.

Ponadto w 2000 i 2005 roku (zwáaszcza w tym ostatnim) wzrost efektywnoĞci gospodarowania powodowaáy nastĊpujące czynniki:
- mechanizacja mierzona iloĞcią i kompleksowoĞcią posiadanego parku maszynowego;
- zakotwiczenie rynkowe gospodarstwa wyraĪone iloĞcią podpisanych umów
kontraktacyjnych oraz sprzedaĪą na rynkach hurtowych;
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- postĊp w prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej, zwáaszcza biologiczny, którego
wpáyw zwiĊkszyá siĊ z 0,012 do 0,030.
Zaobserwowano spadek efektywnoĞci technicznej wraz ze wzrostem wartoĞci dopáat bezpoĞrednich otrzymywanych przez gospodarstwo. WskaĨnik regresji byá ujemny oraz istotny statystycznie i wynosiá í 0,537.
Odnotowano duĪe zróĪnicowanie w poziomie technicznej efektywnoĞci
produkcji w zaleĪnoĞci od siáy ekonomicznej poszczególnych podmiotów. TĊ
zaleĪnoĞü miĊdzy innymi obrazuje wartoĞü wskaĨnika efektywnoĞci w powiązaniu z obszarem uprawianych gruntów przez poszczególne gospodarstwa bądĨ
z ich wielkoĞcią ekonomiczną. W 2005 roku Ğrednia wartoĞü tego wskaĨnika
zwiĊkszaáa siĊ wraz ze wzrostem areaáu gospodarstwa z 0,211 w grupie gospodarstw obszarowo najmniejszych (1-5 ha UR) do 0,911 w zbiorze podmiotów
50-hektarowych i wiĊkszych (wykres 13). W odniesieniu do wielkoĞci ekonomicznej analogiczny wskaĨnik wynosiá 0,326 w przypadku jednostek o sile ekonomicznej 8-16 ESU i 0,875, gdy wielkoĞü ekonomiczna gospodarstw byáa 100
i wiĊcej ESU. JednoczeĞnie naleĪy zaznaczyü, Īe efektywnoĞü powyĪej Ğredniej
w grupie podmiotów wysokotowarowych osiągaáy dopiero jednostki o wielkoĞci
ekonomicznej powyĪej 40 ESU, a w przypadku iloĞci uprawianych gruntów –
30 i wiĊcej ha UR (wykres 13 i 14).
ZróĪnicowanie wskaĨnika technicznej efektywnoĞci produkcji, a w szczególnoĞci fakt, Īe duĪe powierzchniowo gospodarstwa cechuje lepsze wykorzystanie Ğrodków wytwórczych, stanowi dodatkowy argument przemawiający za
koniecznoĞcią przyspieszenia procesów poprawy struktury obszarowej gospodarstw cháopskich. Zmniejszenie rozdrobnienia obszarowego rodzinnych gospodarstw przekáada siĊ na wzrost ich siáy ekonomicznej i zdolnoĞci konkurencyjnych. ĝwiadczy o tym miĊdzy innymi Ğcisáa zaleĪnoĞü pomiĊdzy areaáem uprawianych gruntów a wielkoĞcią ekonomiczną poszczególnych podmiotów funkcjonujących w sferze produkcji artykuáów rolnych88.

5. Sytuacja dochodowa gospodarstw wysokotowarowych
Specyfika rolnictwa indywidualnego znajduje odzwierciedlenie w wieloĞci kategorii ekonomicznych opisujących dochody rolnicze bądĨ sytuacjĊ dochodową ludnoĞci związanej z rolnictwem89. Przy czym poszczególne mierniki
88

por. B. Karwat-WoĨniak: MoĪliwoĞci rozwojowe cháopskiego … op. cit., 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.
89
J. St. Zegar: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej,
IERIGĩ-PIB, Warszawa 2008, s. 41.
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mają znaczenie dla okreĞlenia róĪnych poziomów (makroekonomicznego lub
mikroekonomicznego) i aspektów funkcjonowania rodzinnego gospodarstwa
rolnego oraz rodziny rolniczej (gospodarstwa domowego)90. Z tego wzglĊdu
rozróĪnia siĊ kategorie dochodów istotne z punktu widzenia gospodarstwa rolnego i domowego, jak i polityki spoáeczno-ekonomicznej.
Z perspektywy mikroekonomicznej generalnie rozróĪnia siĊ dochód jako91:
- ħródáo utrzymania, tj. dochód gospodarstw domowych92, czyli sumĊ wszystkich dochodów uzyskiwanych przez poszczególnych czáonków rodziny rolniczej, a jego wielkoĞü przede wszystkim odzwierciedla moĪliwoĞci zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych.
- Wynagrodzenie za zaangaĪowane w dziaáalnoĞü rolniczą czynniki produkcji, czyli dochód mający swe Ĩródáo jedynie w gospodarstwie rolnym (wartoĞü
dodana brutto i netto, dochód rolniczy) odzwierciedla poziom opáaty wáasnych
czynników wytwórczych oraz zdolnoĞci prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej do
zapewnienia utrzymania rodziny rolniczej, a jego wielkoĞü jest szczególnie
waĪna w kontekĞcie moĪliwoĞci rozwojowych gospodarstwa rolnego93.
5.1. ħródáa i poziom dochodów pieniĊĪnych
Wraz z rozwojem gospodarczym postĊpuje proces dywersyfikacji aktywnoĞci ekonomicznej ludnoĞci rolniczej. Z tego wzglĊdu rodziny rolnicze, poza
dochodami mającymi swe Ĩródáo w uĪytkowanym gospodarstwie rolnym94, uzyskują dochody z pracy zarobkowej (najemnej i na wáasny rachunek) oraz niezarobkowe (gáównie ze ĞwiadczeĔ emerytalno-rentowych). W konsekwencji
wspóáczeĞnie tylko czĊĞü (okoáo 36%) gospodarstw domowych z uĪytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego utrzymuje siĊ wyáącznie lub gáów-

90

J. St. Zegar: Kwestia dochodów cháopskich, Ubezpieczenia w Rolnictwie, Materiaáy i Studia nr 13, KRUS, Warszawa 2002, s. 23.
91
J. St. Zegar: Dochody w rolnictwie …, op. cit., s. 39-40.
92
W odniesieniu do dochodów gospodarstw domowych wyróĪniamy dochód osobisty, dochód ogólny, dochód rozporządzalny, dochód do dyspozycji.
93
J. St. Zegar: Dochody w rolnictwie …, op. cit., s. 66.
94
W opracowaniu dochód rolniczy (z gospodarstwa, z dziaáalnoĞci rolniczej) obejmuje tylko
dochody pieniĊĪne: ze sprzedaĪy produkcji rolniczej, z dziaáalnoĞci prowadzonej w oparciu
o majątek gospodarstwa (np. usáugi mechanizacyjne, agroturystyczne), a od 2005 roku równieĪ dopáaty bezpoĞrednie. Ze wzglĊdu na charakter danych ankietowych dochody z produkcji
rolniczej obliczono w oparciu o szacunki Zakáadu RachunkowoĞci IERiGĩ-PIB, zgodnie
z którymi tylko 40% wartoĞci sprzedaĪy artykuáów rolniczych speánia funkcje dochodowe.
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nie z dziaáalnoĞci rolniczej95. W tym zbiorze znajdowaáy siĊ wszystkie rodziny
uĪytkujące rodzinne gospodarstwa wysokotowarowe.
PrawidáowoĞü polegająca na dominacji dochodu z dziaáalnoĞci rolniczej
w ogólnym dochodzie rodzin z jednostek wysokotowarowych byáa cechą trwaáą,
gdyĪ zaznaczyáa siĊ w caáym badanym okresie. Ponadto, znaczenie dochodów
z dziaáalnoĞci rolniczej w wyróĪnionym zbiorze gospodarstw ulegáo pewnemu
wzmocnieniu, albowiem udziaá dochodu rolniczego w caákowitych budĪetach tych
rodzin zwiĊkszyá siĊ z 82% w 1992 roku do 87% w roku 2005. W tym samym czasie
w pozostaáych podmiotach rynkowych zaznaczyá siĊ odmienny proces, tj. udziaá dochodu z rolnictwa w caákowitym dochodzie rodzin ulegaá systematycznemu zmniejszeniu. W tym zbiorze w 1992 roku dochód z gospodarstwa stanowiá ponad 38%
caákowitych dochodów, a w 2005 roku byáo to tylko niespeána 33%. Tym samym
czynnik dochodowy w peáni potwierdza tezĊ o ekonomicznej polaryzacji rodzinnych
gospodarstw rolnych.
Tabela 13. Zmiany w strukturze dochodu ogólnego rodzin
wyróĪnionych grup gospodarstw
Udziaá dochodów z:
ĞwiadczeĔ
gospodarpracy
ĞwiadczeĔ
spoáecznych
stwa
zarobkowej spoáecznych
Rok
rodzin z gospodarstw
wysokotowarowych
pozostaáych z produkcją na rynek
Suma wiersza = 100
Suma wiersza = 100
1992
82,0
8,0
10,0
38,4
33,7
27,9
2005
86,7
6,1
7,2
32,9
41,1
25,7
ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.
gospodarstwa

pracy
zarobkowej

Z zebranych danych empirycznych wynika, Īe niezaleĪnie od cech uĪytkowanego gospodarstwa, zdecydowanie najliczniejszą kategoriĊ stanowiáy rodziny posiadające wiĊcej niĪ jedno Ĩródáo dochodu. W 2005 roku wĞród dysponentów podmiotów wysokotowarowych rodziny utrzymujące jedynie z gospodarstwa rolnego stanowiáy 24% i byáo ich tylko nieco wiĊcej (o 2 p.p.) niĪ
w 1992 roku. Tendencje odwrotne odnotowano wĞród reszty gospodarstw produkujących na rynek, w których gronie w latach 1992-2005 odsetek rodzin tylko
z dochodami z rolnictwa zmniejszyá siĊ z 15 do 11%. W przeciwieĔstwie do gospodarstw domowych związanych z podmiotami wysokotowarowymi, które
wszystkie z dziaáalnoĞci rolniczej czerpaáy najwiĊksze Ğrodki pieniĊĪne, w grupie pozostaáych gospodarstw rynkowych dysponujących dochodami z kilku Ĩró95

zob. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006, s. 143,
a takĪe A. Sikorska: ħródáa utrzymania rodzin uĪytkujących gospodarstwa rolne, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 523, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2006, s. 15.
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deá, w takiej sytuacji byáo stosunkowo niewiele rodzin. W 2005 roku w takim
poáoĪeniu znajdowaáo siĊ tylko 28% z nich i byá to udziaá wyraĨnie niĪszy niĪ
w 1992 roku, kiedy to analogiczny wskaĨnik wynosiá 39%. Te róĪnice naleĪy
równieĪ braü pod uwagĊ w analizie sytuacji dochodowej gospodarstw wysokotowarowych i moĪliwoĞci ich dalszego rozwoju.
OdmiennoĞci w Ĩródáach utrzymania znajdują równieĪ odzwierciedlenie
w dysproporcjach w wartoĞci caákowitych dochodów rodzin uĪytkujących gospodarstwa rolne96, których skala wyznacza miĊdzy innymi róĪnice w materialnych warunkach bytu. Ponadto, ze wzglĊdu na Ğcisáy związek cháopskiego gospodarstwa rolnego z rodziną (gospodarstwem domowym), poziom dochodów
ogólnych w pewnym zakresie okreĞla równieĪ moĪliwoĞci reprodukcji i modernizacji poszczególnych podmiotów funkcjonujących w sferze produkcji rolniczej. Te zaleĪnoĞci zaznaczyáy siĊ równieĪ w analizowanych kategoriach gospodarstw produkujących na sprzedaĪ.
Tabela 14. WartoĞci dochodu ogólnego w wyróĪnionych grupach gospodarstw
ĝrednia wartoĞü dochodu ogólnego rodzin z gospodarstw

WskaĨnik róĪnic
(Ğrednia wartoĞü
wysokotowarowych
pozostaáych rynkowych
dochodu w pozostaLata
áych jednostkach
wartoĞci nominalne w tys. zá na:
rynkowych = 100)
rodzinĊ
osobĊ
rodzinĊ
osobĊ
rodzinĊ
osobĊ
1992
11,7
2,1
5,7
1,3
205
162
1996
40,8
7,8
13,7
3,3
298
236
2000
53,6
10,8
20,2
5,0
265
216
2005
92,9
19,0
29,0
7,3
320
260
ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

W latach 1992-2005 roku roczne dochody ogólne, tzn. áączne dochody
z gospodarstwa rolnego i spoza, rodzin związanych z jednostkami wysokotowarowymi wzrosáy z 11,7 do 92,9 tys. zá. Oznacza to nominalny wzrost prawie
oĞmiokrotny, zaĞ realny – trzykrotny (tab. 15). Byá to relatywnie duĪy wzrost,
zwáaszcza na tle pozostaáych rodzin z gospodarstw rynkowych. W tej grupie
roczne dochody caákowite zwiĊkszyáy siĊ z 5,7 do 29 tys. zá, zatem nominalnie
byá to wzrost trzykrotny, zaĞ realnie – tylko o niespeána 33%.
W konsekwencji zwiĊkszyáy siĊ dysproporcje w wielkoĞci dochodów pieniĊĪnych rodzin związanych z wyodrĊbnionymi kategoriami gospodarstw z produkcją towarową. W 1992 roku stosunek pomiĊdzy wielkoĞcią dochodu ogólne-

96

A. Sikorska: ħródáa utrzymania rodzin uĪytkujących gospodarstwa rolne, Komunikaty,
Raporty, Ekspertyzy, z. 523, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2006, s. 26-27.
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go uzyskiwanego przez rodziny uĪytkujące gospodarstwa wysokotowarowe
a pozostaáymi ksztaátowaá siĊ jak 2:1, a w 2005 roku jak 3:1.
Tabela 15. WskaĨniki dynamiki nominalnych i realnych dochodów ogóáem
i z rolnictwa w wyodrĊbnionych grupach gospodarstw
Lata

WskaĨnik zmian dochodu w gospodarstwach (rok 1992 = 100)
ogólnego
rolniczego
nominalne
realne*
nominalne
realne*
wysokotowarowych

pozostaáych

wysokotowarowych

pozostaáych

wysokotowarowych

pozostaáych

wysokotowarowych

pozostaáych

1992
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1996
348,7
240,4 + 74,6
- 33,7
339,9
244,2 + 65,8
- 29,9
2000
458,1
354,4 + 42,2
- 61,5
423,3
351,3
+ 7,4
- 64,6
2005
794,0
508,8 + 317,7
+ 32,5
808,6
638,5 + 332,3
+ 162,2
*Zdeflowano skumulowanym wskaĨnikiem wzrostu cen towarów i usáug konsumpcyjnych GUS,
który wyniósá za lata: 1992-1996 – 274,1%; 1992-2000 – 415,9%; 1992-2005 – 476,3%.
ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

W polityce spoáecznej przyjmuje siĊ, Īe wielkoĞü dochodów caákowitych
w przeliczeniu na jednego czáonka rodziny bardziej niĪ na gospodarstwo domowe odzwierciedla rzeczywistą sytuacjĊ materialną rodziny97. Odnotowane róĪnice w wartoĞci dochodów w przeliczeniu na jednego czáonka rodziny z wyodrĊbnionych kategorii gospodarstw, ze wzglĊdu na odrĊbnoĞci w liczbie poszczególnych grup rodzin98, ulegáy pewnemu spáaszczeniu, to jednak potwierdzają relatywnie lepszą kondycjĊ ekonomiczną rodzin uĪytkujących jednostki wysokotowarowe (tab. 14). W 1992 roku poziom ogólnych dochodów pieniĊĪnych na
jedną osobĊ byá wyĪszy o 62% w rodzinach uĪytkujących podmioty wysokotowarowe niĪ wĞród reszty rodzin z gospodarstw rynkowych. W 2005 roku ta
przewaga wzrosáa aĪ do 160%, a przeciĊtny roczny dochód ogólny na jednego
czáonka rodziny w porównywanych kategoriach indywidualnych gospodarstw
rolnych wynosiá odpowiednio: 19,0 i 7,3 tys. zá.
Stosunkowo dobrą sytuacjĊ ekonomiczną rodzin z jednostek wysokotowarowych potwierdziáo równieĪ zestawienie wartoĞci dochodu ogólnego na 1 osobĊ tej kategorii gospodarstw domowych z dochodami innych spoáeczno-ekonomicznych grup rodzin objĊtych badaniem budĪetów domowych przez
GUS (wykres 15).
97

A. Sikorska: Przychody i wyposaĪenie gospodarstw domowych wiejskich rodzin wielodzietnych, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 443, IERiGĩ, Warszawa 1999, s. 9.
98
Z danych ankietowych wynika, Īe w 1992 roku statystyczna rodzina uĪytkująca gospodarstwo wysokotowarowe liczyáa 5,5 czáonków i byáa o 28% liczniejsza niĪ gospodarstwo domowe ludnoĞci związanej z pozostaáymi podmiotami produkującymi na rynek, które stanowiáy 4,3 osoby. TrzynaĞcie lat póĨniej analogiczna przewaga wynosiáa niespeána 23%, a przeciĊtna liczebnoĞü rodzin uĪytkujących poszczególne kategorie rodzinnych gospodarstw rolnych wynosiáa odpowiednio 4,9 i 4,0 osoby.
73

Wykres 15. ĝrednie roczne dochody ogólne w tys. zá na 1 osobĊ w wybranych
spoáeczno-ekonomicznych grupach rodzin w 2005 roku
Rodziny:

9 240

pracownicze (GUS)

pracujących na wáasny
rachunek (GUS)

11 725

zatrudnionych na
stanowiskach
nierobotniczych (GUS)

12 754

uĪytkujące gospodarstwa
wysokotowarowe
(IERiGĩ-PIB)

18 966

0

5 000

10 000

15 000

20 000

ħródáo: Opracowana na podstawie badaĔ ankietowych IERiGĩ-PIB 2005 i badania budĪetów
domowych GUS 2005.

W 2005 roku przeciĊtny roczny poziom dochodu ogólnego na 1 czáonka
rodziny z gospodarstw wysokotowarowych (byáo to 19 tys. zá) byá wyĪszy
o 105% niĪ analogiczny wskaĨnik w rodzinach pracowniczych (9,2 tys. zá),
a jednoczeĞnie o 62% przewyĪszaá dochody gospodarstw domowych pracujących na wáasny rachunek (11,7 tys. zá) i o 49% pracujących na stanowiskach
nierobotniczych (12,8 tys. zá).
Reasumując, naleĪy stwierdziü, Īe sytuacja dochodowa ludnoĞci z gospodarstw wysokotowarowych byáa nie tylko znacznie korzystniejsza niĪ reszty rodzin rolniczych, ale równieĪ lepsza niĪ gospodarstw domowych, których czáonkowie prowadzili pozarolniczą dziaáalnoĞü na wáasnych rachunek bądĨ zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych.

5.2. Poziom dochodów z dziaáalnoĞci rolniczej
Relatywnie lepsza i stale poprawiająca siĊ sytuacja dochodowa ludnoĞci
związanej z segmentem wysokotowarowym byáa rezultatem przede wszystkim
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zwiĊkszenia poziomu dochodu uzyskiwanego z prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej, gdyĪ stanowiá on dominujące Ĩródáo dochodów rodzin uĪytkujących gospodarstwa wysokotowarowe.
W 2005 roku dochód z gospodarstwa wysokotowarowego wynosiá 80,5
tys. zá. W stosunku do roku 1992 byá to wzrost ponad oĞmiokrotny, co oznacza,
Īe byá on trzyipóáraza wyĪszy niĪ odnotowany w tym czasie poziom inflacji. Byá
to relatywnie duĪy wzrost, zwáaszcza na tle pozostaáych rodzin z gospodarstw
z produkcją towarową. W tej grupie roczne dochody rolnicze w analizowanym
okresie wzrosáy realnie tylko o 66% (tab. 15). Te róĪnice wskazywaáy miĊdzy
innymi na duĪą determinacjĊ rolników z gospodarstw wysokotowarowych
w ksztaátowaniu pozycji konkurencyjnej swoich warsztatów pracy i siĊganiu po
profity Wspólnej Polityki Rolnej99.
Wykres 16. Relacje pomiĊdzy gospodarstwami wysokotowarowymi
a pozostaáych ze sprzedaĪą produkcji rolniczej w odniesieniu do wartoĞci
dochodu rolniczego w przeliczeniu na 1 gospodarstwo i 1 peánozatrudnionego
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relacja wartoĞci dochodu na 1rodzinĊ w grupie pozostaáych gospodarstw ze sprzedaĪą artykuáów rolnych
relacja wartoĞci dochodu na 1FWU w grupie pozostaáych gospodarstw ze sprzedaĪą artykuáów rolnych
poziom dochodu w gospodarstwach wysokotowarowych = 100

ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowy IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

Konsekwencją przedstawionych powyĪej odmiennoĞci byáo narastanie
„przewagi” podmiotów wysokotowarowych pod wzglĊdem wielkoĞci uzyskiwanego dochodu rolniczego nad pozostaáymi gospodarstwami z produkcją towarową. Te tendencje szczególnie zaznaczyáy siĊ w zakresie relacji dochodu rolniczego do pracujących w gospodarstwach wysokotowarowych, tj. wynagrodzenia
99

zob. B. Karwat-WoĨniak, P. ChmieliĔski: Highly commercial farms … op. cit., s. 75-90.
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nakáadów pracy. Przy czym specyfika rolnictwa indywidualnego powoduje, Īe
wystĊpuje áączne ujmowanie opáaty z tytuáu wszystkich zaangaĪowanych czynników produkcji. Te uwarunkowania naleĪy równieĪ braü pod uwagĊ, przy analizie poziomu dochodu rolniczego, który wprawdzie jest miernikiem ekonomicznego wyniku dziaáalnoĞci gospodarstwa100, ale zawiera nie tylko wynagrodzenie za pracĊ w gospodarstwie, ale równieĪ gratyfikacje za zaangaĪowany
w dziaáalnoĞü produkcyjną kapitaá rzeczowy i finansowy.
Z konfrontacji zmian w wartoĞci dochodu w przeliczeniu na 1 w peáni zatrudnionego czáonka rodziny (FWU, tj. pracującego w ciągu roku 2120 godzin),
w porównywanych kategoriach gospodarstw wynika, Īe dynamika wzrostu wartoĞci tego wskaĨnika w podmiotach wysokotowarowych wyraĨnie wyprzedzaáa
analogiczne zmiany w pozostaáych jednostkach funkcjonujących w sferze produkcji rolniczej na rynek (wykres 16). Konsekwencją tych róĪnic byáo narastanie dysproporcji w zakresie uzyskiwanych dochodów z dziaáalnoĞci rolniczej
pomiĊdzy porównywanymi kategoriami podmiotów. Te tendencje wskazują na
poprawĊ zdolnoĞci konkurencyjnych jednostek wysokotowarowych.
Tabela 16. Wybrane wskaĨniki obrazujące skalĊ zróĪnicowania poziomu
dochodów z gospodarstwa wysokotowarowego w latach 1992-2005

Rok

WartoĞü dochodu
z gospodarstwa (zá)
Minimalna

Maksymalna

RóĪnica pomiĊdzy
max. a min. wart.
dochodu z gosp.
(krotnoĞü dochodu minimalnego)

Odchylenie
standardowe

WskaĨnik
zmiennoĞci
(w %)

wartoĞci dochodu
z gospodarstwa

1992

5 200

61 380

11,8

6 920

76,1

1996

18 000

320 000

17,8

30 714

90,7

2000

20 000

481 440

24,0

38 202

90,7

2005

28 550

1 074 200

37,6

81 975

101,8

ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankiety IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000 i 2005.

W 2005 roku Ğrednia wartoĞü dochodu z gospodarstwa wysokotowarowego w przeliczeniu na 1 w peáni zatrudnionego czáonka rodziny wynosiáa – 46,8
tys. zá. WielkoĞü analogicznego wskaĨnika wĞród reszty gospodarstw towarowych stanowiáo tylko niespeána 18% poziomu dochodów uzyskanych w zbiorze
jednostek wysokotowarowych. TrzynaĞcie lat wczeĞniej identycznie liczona
róĪnica wynosiáa ponad 22%.
Poziom dochodu rolniczego byá zróĪnicowany w zaleĪnoĞci od cech gospodarstwa rolnego. Pewne Ğwiatáo na te powiązania rzuca zestawienie wielko100

L. Goraj: Dochód rolniczy, [w:] Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, s. 122.
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Ğci uzyskiwanych dochodów z dziaáalnoĞci rolniczej w gospodarstwach wysokotowarowych o róĪnym areale, gdyĪ pomimo zmian nadal utrzymuje siĊ relatywnie duĪa zaleĪnoĞü obszaru uprawianej ziemi z innymi cechami decydującymi
o ich potencjale wytwórczym i sprawnoĞci jego wykorzystania. Te relacje
w ostatnim okresie warunkują równieĪ dopáaty bezpoĞrednie.
Wykres 17. ZróĪnicowanie dochodu rolniczego w grupie rodzinnych
gospodarstw wysokotowarowych wedáug ich areaáu (gosp. 1-5 ha UR =100)
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ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2005.

Z porównania wartoĞci dochodu rolniczego w zaleĪnoĞci od powierzchni
uprawianych gruntów wynika, Īe 2005 roku, podobnie jak w latach wczeĞniejszych, relatywnie najniĪsze dochody z prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej uzyskiwaáy gospodarstwa wysokotowarowe o powierzchni od 5 do 10 ha UR (wykres 17). JeĪeli za punkt odniesienia przyjąü poziom dochodu rolniczego uzyskiwanego przez najmniejsze gospodarstwa wysokotowarowe (o obszarze od
1 do 5 ha UR), to jednostki o areale 5-10 ha UR uzyskiwaáy dochód z gospodarstwa o 18% niĪszy. RównieĪ podmioty wysokotowarowe z grupy obszarowej
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10-20 ha UR osiągnĊáy dochód z dziaáalnoĞci rolniczej niĪszy niĪ podmioty
najmniejsze obszarowo, przy czym ta róĪnica byáa wyraĨnie mniejsza i wynosiáa
tylko 6-7%. Dopiero gospodarstwa wysokotowarowe o areale 20 i wiĊcej ha UR
osiągaáy wiĊkszy dochód z prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej niĪ nietypowa ze
wzglĊdu na strukturĊ produkcji (fermy drobiowe, produkcja warzyw, kwiatów
oraz owoców pod osáonami i w gruncie, uprawy szkóákarskie) grupa podmiotów
najmniejszych. Gospodarstwa najwiĊksze powierzchniowo (50-hektarowe
i wiĊksze) miaáy szczególnie duĪą (ponad 3-krotną) przewagĊ nad jednostkami
z grupy obszarowej 1-5 ha UR w zakresie uzyskiwanych dochodów rolniczych.
Mapka 4. ZróĪnicowanie makroregionalne w wartoĞci dochodu rolniczego
w gospodarstwach wysokotowarowych

112,3
65,7

78,5
44,0

81,6
45,3

82,4
50,7
63,1
41,4
w tys.zá na 1 gospodarstwo
w tys.zá na 1 FWU

*Oznaczenie makroregionów i województwa jakie, obejmują jak w mapka 1.
ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 2005.

Znaczącą rolĊ obszaru gospodarstwa w ksztaátowaniu dochodów rolniczych potwierdziáo równieĪ zróĪnicowanie dochodu rolniczego w odniesieniu
do nieopáaconych nakáadów pracy w poszczególnych grupach obszarowych. Relatywnie najwyĪszym poziomem opáaty pracy wáasnej cechowaáy siĊ gospodar78

stwa stosunkowo duĪe obszarowo. Poziom dochodu rolniczego w jednostkach
wysokotowarowych o areale co najmniej 50 ha UR ponad dwuipóáraza przewyĪszaá wielkoĞü dochodów w podmiotach najmniejszych powierzchniowo (1-5 ha
UR). NajniĪszym poziomem opáaty pracy wáasnej cechowaáy siĊ gospodarstwa
od 10 do 20 ha UR, a poziom dochodu rolniczego w przeliczeniu na 1 FWU
uzyskiwany w tej grupie stanowiá tylko ok. ¾ wielkoĞci analogicznego wskaĨnika w jednostkach najmniejszych.
Znaczenie powierzchni uprawianych gruntów w wielkoĞci uzyskiwanych
dochodów rolniczych dokumentują takĪe makroregionalne róĪnice w poziomie
dochodu rolniczego (mapka 4). W 2005 roku, podobnie jak i w latach wczeĞniejszych najwiĊkszą, a jednoczeĞnie o okoáo 40% wyĪszą niĪ Ğrednio w caáym
segmencie rodzinnych podmiotów wysokotowarowych wartoĞcią dochodu
w przeliczeniu na 1 gospodarstwo (112,3 tys. zá wobec 80,5 tys. zá) i na 1 w peáni zatrudnionego czáonka rodziny rolniczej (65,7 tys. zá wobec 46,8 tys. zá) cechowaáy siĊ jednostki wysokotowarowe w makroregionie póánocnym. Byáy to
stosunkowo nieliczne, ale najwiĊksze obszarowo gospodarstwa, a ich Ğrednia
powierzchnia wynosiáa 61,9 ha UR, czyli byáy one ponad dwukrotnie wiĊksze
niĪ przeciĊtnie w caáym zbiorze podmiotów wysokotowarowych (29,5 ha UR).
Tym samym naleĪy uznaü, Īe osiągane przez uĪytkowników gospodarstw wysokotowarowych wielkoĞci dochodu rolniczego byáy w gáównej mierze konsekwencją duĪego areaáu upraw101.
Z analizy struktury gospodarstw wysokotowarowych wedáug wielkoĞci
uzyskiwanych dochodów rolniczych wynika, Īe tylko 27% jednostek wysokotowarowych uzyskiwaáo dochody powyĪej Ğredniej w segmencie rodzinnych
gospodarstw wysokotowarowych, a ich wielkoĞü gwarantowaáa nie tylko relatywnie wysoką opáatĊ pracy wáasnej, ale takĪe moĪliwoĞci dynamicznego rozwoju i tak stosunkowo duĪego potencjaáu ekonomicznego. ĝrednia wielkoĞü
ekonomiczna w tej grupie wynosiáa 65,3 ESU i byá to poziom dwukrotnie wiĊkszy niĪ przeciĊtnie w caáym zbiorze gospodarstw wysokotowarowych (32,5
ESU). Prawie poáowa to jednostki o wielkoĞci ekonomicznej 16 i wiĊcej ESU,
tj. takie, które moĪna uznaü za posiadające trwaáe zdolnoĞci konkurencyjne102.
JednoczeĞnie w prawie 14% gospodarstw wysokotowarowych uzyskiwano dochód rolniczy, który wprawdzie pozwalaá na parytetową opáatĊ pracy wáasnej
(Ğredni dochód w tej grupie o ok. 20% przewyĪszaá Ğrednie wynagrodzenie
w Polsce), ale nie dawaá gwarancji sfinansowania niezbĊdnych inwestycji mo101

zob. B. Karwat-WoĨniak: Spoáeczno-ekonomiczne cechy … op. cit., s. 35.
zob. W. Dzun, W. Józwiak: Gospodarstwa rolne w Polsce przed i po wejĞciu do UR, [w:]
DziĞ i jutro gospodarstw rolnych w krajach Centralnej i Wschodniej Europy, Raport nr 98,
IERiGĩ-PIB, Warszawa 2008, s. 20.
102

79

dernizacyjnych, których rozmiary umoĪliwiaáyby poprawĊ zdolnoĞci konkurencyjnych. W tej grupie jednostek wartoĞü inwestycji byáa niewielka, chociaĪ aby
utrzymaü swoją pozycjĊ na rynku artykuáów rolniczych, powinny one prowadziü
intensywne dziaáania zwiĊkszające swój potencjaá ekonomiczny. ĝrednia wielkoĞü ekonomiczna wynosiáa 12,9 ESU, ale tylko co 6 gospodarstwo dysponowaáo potencjaáem ekonomicznych 16 i wiĊcej ESU.

6. Wpáyw wybranych czynników endogenicznych na wzrost
zdolnoĞci konkurencyjnych rodzinnego gospodarstwa
wysokotowarowego103
W wyniku procesów rozwojowych pogáĊbiają siĊ powiązania rolnictwa
z innymi dziaáami gospodarczymi. W konsekwencji na funkcjonowanie gospodarstw rolnych oddziaáuje coraz wiĊcej i bardziej zróĪnicowanych czynników.
Ogólnie uwarunkowania wyznaczające istotĊ, kierunki oraz tempo przemian zachodzących w poszczególnych podmiotach sektora rolnego podzieliü moĪna na
dwie grupy, tj. zewnĊtrzne (egzogeniczne) i wewnĊtrzne (endogeniczne) siáy
oraz ograniczenia rozwojowe. Pierwszą z nich stanowi caáoksztaát warunków
wyznaczających otoczenie rolniczych jednostek produkcyjnych, tj. caáy system
agrobiznesu oraz polityki gospodarczej, rolnej i handlowej paĔstwa, a takĪe okolicznoĞci wynikające z integracji europejskiej i WPR oraz procesów globalizacyjnych104. Drugą grupĊ stanowią warunki wynikające z cech spoáeczno-demograficznych osób kierujących dziaáalnoĞcią rolniczą i czáonków ich rodzin
oraz wáaĞciwoĞci ekonomiczne uĪytkowanych gospodarstw105. Te czynniki
w gáównej mierze wyznaczają potencjaá ekonomiczny podmiotów rolnych, który
w danych uwarunkowaniach zewnĊtrznych wyznacza ich zdolnoĞci konkurencyjne (pozycjĊ rynkową). Ponadto, tworzą obszar w duĪej mierze zaleĪny od
rolników i z tego wzglĊdu stanowi gáówną páaszczyznĊ realizowanych badaĔ.
Analiza wpáywu czynników okreĞlających potencjaá produkcyjny na przewagi konkurencyjne jednostek wysokotowarowych wymagaáa okreĞlenia miary
pozycji rynkowej gospodarstwa. DostĊpnoĞü danych empirycznych pozwoliáa na
zróĪnicowanie podmiotów pod wzglĊdem osiągniĊtego poziomu sprzedaĪy
(produkcji towarowej). Podstawową zmienną objaĞnianą (zaleĪną) byá zatem
103

Rozdziaá zostaá opracowany w gáównej mierze na podstawie maszynopisu M. Gospodarowicza: MoĪliwoĞci wykorzystania metod iloĞciowych w ocenie potencjaáu ekonomicznego rodzinnych gospodarstw rolnych pod kątem dalszego rozwoju.
104
Kowalski A., Rembisz W.: Rynek rolny i interwencjonizm a efektywnoĞü i sprawiedliwoĞü
spoáeczna, IERiGĩ-PIB, Warszawa 2005, s. 52.
105
F. Tomczak: Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju,
IRWIR-PAN, Warszawa 2005, s. 133.
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poziom (wartoĞü) produkcji towarowej osiągniĊty przez gospodarstwo w danym roku. Przy czym znaczące zróĪnicowanie grupy gospodarstw wysokotowarowych pod wzglĊdem liczebnoĞci, a takĪe brak ciągáoĞci obserwacji w poszczególnych jednostkach spowodowaáo koniecznoĞü analizy danych w ujĊciu statycznym, wykluczając jednoczeĞnie moĪliwoĞü przeprowadzenia badania przyrostowego tj. biorącego pod uwagĊ wpáyw dynamiki analizowanych czynników na
zmienną objaĞnianą. Z tego wzglĊdu obliczone zostaáy oddzielne modele dla kaĪdego z czterech lat analizy (1992, 1996, 2000, 2005). Zaletą tego podejĞcia jest
moĪliwoĞü identyfikacji zmieniających siĊ czynników, róĪnicujących poziom
produkcji towarowej gospodarstw na przestrzeni trzynastu lat.
Konieczne byáo ustalenie zestawu czynników, wobec których przyjĊto zaáoĪenie o ich potencjalnym związku przyczynowo-skutkowym ze zmienną zaleĪną
(skalą produkcji towarowej), co uczyniono na podstawie kwerendy literaturowej
oraz wiedzy eksperckiej i posiadanego materiaáu empirycznego z badaĔ terenowych. Wybrane czynniki pogrupowano w jednorodne kategorie. NaleĪaáy do nich:
- JakoĞü kapitaáu ludzkiego, w tej grupie na pierwszy plan wysuwa siĊ rola
kierownika gospodarstwa, jego wyksztaácenie, wiek oraz stopieĔ profesjonalizacji zatrudnienia w gospodarstwie. W związku z tym wykorzystane zostaáy
nastĊpujące cechy kierownika: wiek (w latach), fakt bycia w wieku produkcyjnym oraz posiadania wyksztaácenia ogólnego na poziomie co najmniej Ğrednim
i wyksztaácenia rolniczego, zatrudnienie gáównie w gospodarstwie106. ZaáoĪenie o istotnym dodatnim wpáywie profesjonalizacji pracy w rolnictwie (gospodarstwie) na poziom produkcji towarowej spowodowaáo doáączenie dodatkowych zmiennych modelujących jakoĞü kapitaáu ludzkiego gospodarstwa, czyli
liczbĊ osób zatrudnionych gáównie w dziaáalnoĞci rolniczej, w tym posiadających co najmniej Ğrednie wyksztaácenie ogólne i legitymujących siĊ wyksztaáceniem rolniczym.
- WyposaĪenie gospodarstwa w trwaáe zasoby produkcyjne, do których zaliczono areaá upraw, rozmiary produkcji zwierzĊcej, poziom mechanizacji oraz
stan techniczny zabudowaĔ gospodarczych. W związku z tym do analizy zaadaptowano nastĊpujące zmienne objaĞniające: obszar UR (ha), wielkoĞü stada
podstawowego w jednostkach przeliczeniowych (DJP), poziom technicznego
uzbrojenia. Rozmiary wyposaĪenia w Ğrodki techniczne okreĞlono poprzez:
posiadanie ciągnika, iloĞci i rodzajów maszyn znajdujących siĊ na wyposaĪeniu jednostki, stanu budynków inwentarskich oraz wyposaĪenie budynków in106

Ta zmienna powstaáa przez agregacjĊ populacji kierowników pracujących stale w peánym
wymiarze oraz osób zatrudnionych stale w niepeánym wymiarze, ale poĞwiĊcających przynajmniej 4 h dziennie na pracĊ w gospodarstwie. Te zasady dotyczyáy równieĪ pozostaáych
osób z rodziny pracujących w gospodarstwie.
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wentarskich w poidáa, urządzenia do zadawania paszy i usuwania obornika. Do
okreĞlenia poziomu wyposaĪenia budynków inwentarskich zostaáy wykorzystane dwie zmienne: peána mechanizacja (dany podmiot dysponowaá wszystkimi rodzajami maszyn niezbĊdnymi w produkcji rolniczej) i mechanizacja
rozpoczynająca siĊ (fakt posiadania co najmniej jednego z urządzeĔ do mechanizacji prac przy obsáudze zwierząt).
- Powiązania rynkowe gospodarstwa – wyraĪone iloĞcią zawartych umów
kontraktacyjnych na zbywane produkty rolnicze w danym roku.
- SkáonnoĞci inwestycyjne gospodarującego – wyraĪone poziomem wydatków
(w tys. zá) na poszczególne rodzaje inwestycji rolniczych (ziemia, stado podstawowe, budynki gospodarcze, Ğrodki mechanizacji).
- PostĊp biologiczny w dziaáalnoĞci rolniczej – to pojĊcie obejmowaáo fakt zakupu kwalifikowanego materiaáu siewnego i sadzeniaków oraz iloĞü nabytych
jaáówek hodowlanych, a takĪe loszek hodowlanych i hodowlano-uĪytkowych.
- PostĊp technologiczny í w tej grupie zawieraá siĊ fakt stosowania nowoczesnych rozwiązaĔ technicznych w produkcji roĞlinnej (np. umoĪliwiających
precyzyjne nawoĪenie) lub zwierzĊcej (np. hale udojowe)
- Wykorzystanie zewnĊtrznych Ĩródeá finansowania – wyraĪone przez wysokoĞü (w tys. zá) otrzymanych kredytów: inwestycyjnych (na dokupienie ziemi,
zakup maszyn, ciągników i inwentarza), jak równieĪ bieĪące cele produkcyjne.
- Dopáaty bezpoĞrednie z UE – ta zmienna objaĞniająca, wystĊpująca jedynie
w 2005 roku, w tys. zá w przeliczeniu na ha UR.
Wyliczone wartoĞci wspóáczynnika tzw. relatywnego ryzyka (RR) oraz
kierunek zaleĪnoĞci interakcji zmiennej zaleĪnej ze zmienną objaĞnianą przedstawiony zostaá w tabeli 17. UwzglĊdniono wyáącznie zmienne wykazujące
istotną statystycznie zaleĪnoĞü ze zmienną zaleĪną i charakter wiĊzi zgodny
z zaáoĪeniami teoretycznymi.
Interpretacja wyników modeli odbywa siĊ w odniesieniu do przyjĊtych zaáoĪeĔ o podziale rozkáadu zmiennej zaleĪnej (produkcja towarowa na gospodarstwo) na kwartyle. Tym samym znak plus przy wspóáczynniku relatywnego ryzyka (RR) odpowiedniej zmiennej oznacza dodatni wpáyw danej cechy na moĪliwoĞci przejĞcia gospodarstwa do wyĪszej kategorii (wyĪszego poziomu produkcji), zaĞ znak minus – zwiĊkszenie prawdopodobieĔstwa spadku do niĪszej
kategorii107.

107

Przykáadowa interpretacja wskaĨnika RR jest nastĊpująca: jeĞli jest on dodatni, to wzrost
np. okresu kierowania dziaáalnoĞcią rolniczą o 1 rok podnosi o 10% szansĊ na przejĞcie gospodarstwa do wyĪszej grupy produkcji (ceteris paribus); jeĞli ujemny, to np. wzrost liczby
maszyn o 1 zwiĊksza o 6% szansĊ na spadek do niĪszej kategorii produkcji (kwartylu).
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Tabela 17. Wpáyw wybranych czynników endogeniczych na poziom produkcji
towarowej gospodarstw wysokotowarowych (wyniki estymacji modeli logitowych)

RR*

Kierunek zaleĪnoĞci ze zmienną zaleĪną

RR*

Kierunek zaleĪnoĞci ze zmienną zaleĪną

RR*

Kierunek zaleĪnoĞci ze zmienną zaleĪną

2005

Kierunek zaleĪnoĞci ze zmienną zaleĪną

2000

RR*

Wiek produkcyjny kierownika
(0-1)

+

39,4

+

52,6

+

51,4

+

14,2

Wyksztaácenie ogólne co najmniej Ğrednie kierownika (0-1)

-

24,9

+

26,1

+

48,1

+

6,1

Wyksztaácenie rolnicze kierownika (0-1)

+

33,5

+

22,3

+

123,8

+

78,6

Powierzchnia uĪytków rolnych
w ha

+

3,9

+

3,1

+

4,2

+

3,6

Stado podstawowe (DJP)

-

8,0

+

0,1

+

0,5

+

2,8

Liczba zatrudnionych
w gospodarstwie

-

27,3

-

16,9

-

48,7

-

11,7

Peána mechanizacja (0-1)

+

150,8

+

10,9

+

41,3

+

41,1

SkáonnoĞci inwestycyjne

1996

Zakup ziemi (tys. zá)

+

1,8

+

2,9

+

0,3

+

1,2

Inwestycje w budynki (tys. zá)

+

5,8

+

3,5

+

1,8

+

0,8

Zakup Ğrodków mechanizacji
(tys. zá)

+

12,2

+

1,8

+

0,56

+

0,9

Kapitaá
obcy

1992

Kredyty inwestycyjne (tys. zá)

+

1,2

+

1,8

+

0,6

+

0,3

Kredyty na dziaáalnoĞü bieĪącą
(tys. zá)

+

3,2

+

0,9

+

1,6

+

0,4

WystĊpuje kontraktacja (0-1)

+

57,3

+

23,2

+

96,9

+

0,3

Posiada staáego odbiorcĊ (0-1)

-

28,4

+

33,2

SprzedaĪ poprzez rynki hurtowe (0-1)

-

34,8

+

188,6

PostĊp

Powiązania rynkowe

Czynniki produkcji

Kapitaá ludzki

Zmienne niezaleĪne

biologiczny

+

21,9

+

7,31

+

11,5

+

4,61

technologiczny

+

2,5

+

3,7

+

1,8

+

1,0

* Liczby pogrubione oznaczają, Īe element jest istotny statystyczne w danym okresie.
ħródáo: Opracowano na podstawie danych ankietowych IERiGĩ-PIB 1992, 1996, 2000, 2005.
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Zaprezentowane w tabeli 17 wyniki estymacji modeli logitowych wskazują, iĪ wpáyw charakterystyk gospodarstwa wysokotowarowego na poziom jego
produkcji towarowej wykazywaá istotną zmiennoĞü na przestrzeni czterech kolejnych okresów analizy. Oznacza to duĪy wpáyw czynników egzogenicznych na
moĪliwoĞci rozwoju prowadzonej dziaáalnoĞci. Cechą, która zachowaáa istotnoĞü statystyczną i odpowiedni kierunek zaleĪnoĞci we wszystkich badanych
latach (1992, 1996, 2000 i 2005) byá areaá uĪytkowanych gruntów rolniczych.
Dodatni związek tej charakterystyki gospodarstwa z poziomem jego produkcji
towarowej jest w Ğwietle zaprezentowanych wyników bezsporny. W kaĪdym
badanych roku zwiĊkszenie obszaru uprawianej ziemi o 1 ha UR zwiĊksza o 3-4% szansĊ na przejĞcie gospodarstwa do wyĪszej grupy produkcji. Pozytywnie
na poziom produkcji gospodarstwa wpáywaáy równieĪ cechy obrazujące produkcyjną dziaáalnoĞü inwestycyjną w badanych gospodarstwach wysokotowarowych, gáównie w budynki gospodarcze i fakt zarządzania gospodarstwem przez
osobĊ w wieku produkcyjnym. Przy czym siáa oddziaáywania tych czynników
byáa w znacznym stopniu ksztaátowana przez zewnĊtrzne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstwa wysokotowarowego. JednoczeĞnie naleĪy podkreĞliü,
w próbie podmiotów wysoktowarowych z 2005 roku istotny statystycznie
wpáyw na skalĊ produkcji towarowej poza wyĪej wymienionym cechami wywieraáy: wielkoĞü stada podstawowego, kompleksowoĞü mechanizacji, poziom
inwestycji rolniczych (zakupy maszyn i ziemi), skáonnoĞü do ryzyka (wyraĪone
poziomem zaciąganych kredytów produkcyjnych), a wdraĪanie postĊpu w gospodarstwie i czas kierowania gospodarstwem. Przy czym pozytywne oddziaáywanie tej ostatniej wystĊpowaáo, gdy osoba zarządzająca dziaáalnoĞcią rolniczą
nie ukoĔczyáa 44 lat.

7. ZróĪnicowanie regionalne w rozwoju segmentu wysokotowarowego
w rolnictwie indywidualnym
Z racji róĪnic w rozwoju gospodarczym poszczególnych terenów kraju,
wszystkie przedstawione i zanalizowane zaleĪnoĞci oraz przeobraĪenia w zbiorze gospodarstw wysokotowarowych, choü miaáy charakter powszechny, to
w niejednakowym stopniu zaznaczyáy siĊ w poszczególnych regionach. Znalazáo to odzwierciedlenie w terytorialnych dysproporcjach w zaawansowaniu procesu formowania siĊ segmentu konkurencyjnych podmiotów w rolnictwie rodzinnym. Poziom rozwoju tej zbiorowoĞci wyznacza nie tylko skala wystĊpowania gospodarstw wysokotowarowych, ale przede wszystkim wielkoĞü posiadanych zasobów produkcyjnych (zwáaszcza ziemi) i udziaá w produkcji towarowej sektora rolnego (wykres 18).
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Wykres 18. ZróĪnicowanie przestrzenne w rozwoju segmentu
wysokotowarowego w rolnictwie indywidualnym
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Przeprowadzone badania dowiodáy, Īe najwiĊksze zaawansowanie w poziomie rozwoju zbiorowoĞci rodzinnych podmiotów wysokotowarowych byáo
w makroregionie Ğrodkowozachodnim (tj. w województwach wielkopolskim
i kujawsko-pomorskim). Są to tereny od dawna charakteryzujące siĊ nie tylko
relatywnie dobrą strukturą obszarową, ale przede wszystkim wyróĪniające siĊ
pod wzglĊdem wysokiego poziomu kultury rolnej i umiejĊtnoĞci rolników oraz
stopnia ich profesjonalizmu, a takĪe aktywnoĞci w unowoczeĞnianiu potencjaáu
wytwórczego i umacnianiu pozycji rynkowej uĪytkowanych gospodarstw.
W tym makroregionie w 2005 roku jednostki wysokotowarowe stanowiáy 29%
ogóáu istniejących gospodarstw rodzinnych. W gospodarstwach wysokotowarowych uprawiano 58% wszystkich gruntów rolniczych bĊdących w dyspozycji
rolników indywidualnych i wytwarzano tam ponad 74% caákowitej wartoĞci
rolniczej produkcji towarowej tego makroregionu.
Na przeciwlegáym biegunie, z najmniejszym udziaáem produkcji towarowej wytworzonej w gospodarstwach wysokotowarowych i odsetkiem uĪytkowanej ziemi znalazá siĊ makroregion Ğrodkowowschodni. W 2005 roku jednostki
wysokotowarowe na tym terenie dysponowaáy tylko 26% uĪytków rolnych i dostarczaáy na rynek 53% produkcji towarowej.
W analizie przestrzennego zróĪnicowania w rozwoju segmentu wysokotowarowego w rolnictwie rodzinnym zwraca uwagĊ sytuacja w makroregionie
poáudniowo-wschodnim, cechującego siĊ najniĪszą wysokoĞcią odsetka gospodarstw wysokotowarowych. Są to tereny charakteryzujące siĊ niezmiennie naj85

bardziej rozdrobnioną strukturą obszarową oraz od lat najwiĊkszą w skali kraju
zbiorowoĞcią gospodarstw o charakterze rezydencyjnym108. JednoczeĞnie poáoĪone w tym makroregionie jednostki wytwarzające artykuáy rolnicze przede
wszystkim na sprzedaĪ, które dla uĪytkujących je rodzin stanowiáy podstawowe
Ĩródáo utrzymania, cechowaáy siĊ relatywnie duĪym zakresem specjalizacji
i stosunkowo wysoką intensywnoĞcią produkcji. Tym samym uzyskiwaáy one
wysoką wartoĞü sprzedaĪy z jednostki powierzchni109. W ujĊciu strukturalnym
w makroregionie poáudniowo-wschodnim w 2005 roku tylko okoáo 7% gospodarstw wysokotowarowych uĪytkowaáo 28% ziemi rolniczej i wytwarzaáo ponad
57% wartoĞci produkcji towarowej tego terenu.
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Z badaĔ ankietowych wynika, Īe 2005 roku 62% indywidualnych gospodarstw rolnych
w makroregionie poáudniowo-wschodnim, to jednostki produkujące wyáącznie bądĨ gáównie
na samozaopatrzenie, które uĪytkowaáy okoáo 37% powierzchni gruntów rolniczych na tym
terenie.
109
W 2005 roku Ğrednia wartoĞü sprzedaĪy produkcji rolniczej z 1 ha UR w grupie gospodarstw stanowiących gáówne Ĩródáo utrzymania uĪytkownika i jego rodziny w makroregionie
poáudniowo-wschodnim wynosiáa 7,3 tys. zá. Byáa to wartoĞü najwyĪsza ze wszystkich wyodrĊbnionych do badaĔ makroregionów. JednoczeĞnie byáa to wielkoĞü o 74% wiĊksza niĪ Ğrednia wartoĞü produkcji towarowej z 1 ha UR wĞród ogóáu gospodarstw rolniczych, która wynosiáa 4,2 tys. zá.
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Podsumowanie
Z wykonanych badaĔ wynika, Īe od momentu wprowadzenia do polskiego sytemu ekonomicznego zasad rynkowych w rolnictwie cháopskim miaá miejsce ewolucyjny proces wyodrĊbniania siĊ segmentu nastawionego prorynkowo,
obejmującego silne ekonomicznie podmioty, umoĪliwiające uzyskiwanie dochodów z dziaáalnoĞci rolniczej nie mniejszych niĪ Ğrednie zarobki poza rolnictwem, tj. gospodarstwa wysokotowarowe. W latach 1992-2005 liczebnoĞü takich jednostek wzrosáa netto o 59%, a ich udziaá wĞród ogóáu indywidualnych
gospodarstw rolnych zwiĊkszyá siĊ z 6 do 12%. To rozszerzenie nastąpiáo gáównie w latach 1992-2000, kiedy to wysokoĞü odsetka jednostek wysokotowarowych zwiĊkszyáa siĊ z 6 do 11%.
Analiza czĊstotliwoĞci wystĊpowania jednostek wysokotowarowych
w zaleĪnoĞci od cech ekonomicznych gospodarstw i wáaĞciwoĞci spoáeczno-demograficznych ich uĪytkowników potwierdziáa wystĊpujące powiązania pomiĊdzy liczebnoĞcią grupy jednostek wysokotowarowych a wáaĞciwoĞciami
struktur rolniczych. W caáym analizowanym okresie jednostki wysokotowarowe
grupowaáy siĊ najczĊĞciej wĞród gospodarstw charakteryzujących siĊ stosunkowo duĪym obszarem, bĊdących gáównym miejscem zatrudnienia i dominującym
Ĩródáem utrzymania uĪytkownika i jego rodziny. Osoby pracujące w tych gospodarstwach, a zwáaszcza wiąĪące z pracą w rolnictwie swoją aktywnoĞü zawodową bądĨ peániące funkcje kierowników wyróĪniaáy siĊ na tle ogóáu relatywnie máodym wiekiem, zdecydowanie lepszym poziomem wyksztaácenia
ogólnego i posiadanych umiejĊtnoĞci rolniczych. Ponadto ludnoĞü zatrudniona
w jednostkach wysokotowarowych, przede wszystkim z pracą w rodzinnym gospodarstwie wiązaáa swoją aktywnoĞü zawodową.
Wzrostowi liczebnoĞci gospodarstw wysokotowarowych towarzyszyáy relatywnie intensywne procesy koncentracji zasobów produkcyjnych w tej kategorii jednostek. Rezultatem tych tendencji byáa poprawa poziomu ich wyposaĪenia
w zasoby produkcyjne. Najbardziej wyraĨnym tego przejawem byá wzrost areaáu
uĪytkowanych gruntów rolniczych. W latach 1992-2005 obszar statystycznego
gospodarstwa wysokotowarowego zwiĊkszyá siĊ z 16,9 do 29,5 ha UR,
tj. o 75%. Tym zmianom towarzyszyáy równieĪ intensywne procesy koncentracji pozostaáych elementów majątku produkcyjnego. Te trendy szczególnie wyraĨnie zaznaczyáy siĊ w odniesieniu do pogáowia zwierząt inwentarskich.
W analizowanym okresie Ğrednia obsada zwierząt na 100 ha UR w gospodarstwach prowadzących ich chów powiĊkszyáa siĊ o 71% (z 60,1 do 102,5 SD).
Przy czym wzrost intensywnoĞci obsady w gospodarstwach wysokotowarowych
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byá powiązany z poprawą jakoĞci stada posiadanych zwierząt i ze zmianami
proporcji pomiĊdzy poszczególnymi ich gatunkami. WyraĪaáy siĊ one ponad
czterokrotnym wzrostem (z 5 do 22%) czĊstoĞci zakupu zwierząt zarodowych
i zwiĊkszeniem (z 36 do 51%) udziaáu trzody chlewnej w strukturze stada.
Zmiany strukturalne w obrĊbie gospodarstw wysokotowarowych w poszczególnych badanych okresach wskazywaáy, Īe tempo korzystnych przemian
w sytuacji gospodarczej w latach 2000-2005 w porównaniu z okresem wczeĞniejszym byáo znacznie wyĪsze. Te procesy wyraĨnie dokumentowaáy na korzystne oddziaáywanie procesów integracji z UE i uruchomienia WPR na przeobraĪenie segmentu rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych. ObjĊcie polskiego rolnictwa WPR skutkowaáo nie tylko wzrostem wymagaĔ, ale równieĪ
spowodowaáo poprawĊ koniunktury rolniczej i powiĊkszeniem moĪliwoĞci korzystania z róĪnorodnych unijnych funduszy wspierających modernizacjĊ dziaáalnoĞci rolniczej. Wymienione czynniki zwiĊkszaáy aktywnoĞü inwestycyjną
osób zarządzających gospodarstwami wysokotowarowymi. W latach 2000-2005
inwestycje rolnicze prowadzono Ğrednio w roku w ponad 16% gospodarstw wysokotowarowych i wydatkowano na ten cel przeciĊtnie ok. 30% dochodów
z prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej. Oznacza to, Īe dziaáania inwestycyjne
w segmencie wysokotowarowym stanowiáy blisko 40% wszystkich produkcyjnych przedsiĊwziĊü inwestycyjnych wĞród ogóáu indywidualnych gospodarstw
rolnych i pocháonĊáy 72% wszystkich Ğrodków pieniĊĪnych wydatkowanych na
ten cel. Dla porównania w okresie 1992-1996 analogiczne wskaĨniki wynosiáy
odpowiednio 18 i 45%.
Wzrostowi skali inwestowania towarzyszyáy zmiany w strukturze podejmowanych projektów inwestycyjnych, gdyĪ warunki narastającej konkurencji
wywoáują potrzebĊ ciągáych przeksztaáceĔ nie tylko iloĞciowych, ale równieĪ
jakoĞciowych w posiadanych zasobach wytwórczych. Stwierdzone w analizowanym okresie zmiany strukturalne w produkcyjnej dziaáalnoĞci inwestycyjnej
w gospodarstwach wysokotowarowych wskazywaáy, Īe gáównym dąĪeniem podejmowanych przedsiĊwziĊü byáa poprawa (utrzymanie) ich przewagi konkurencyjnej. Przy czym ten cel realizowano nie tylko drogą nabywania gruntów,
ale coraz czĊĞciej poprzez wdraĪanie postĊpu, równieĪ biologicznego w prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej. ĝwiadczyá o tym wzrost skali inwestycji w nowej
generacji techniczne trwaáe Ğrodki umoĪliwiające kompleksowe zmechanizowanie procesów produkcji oraz coraz wiĊksze zakupy stada podstawowego o wysokich parametrach genetycznych. W analizowanym okresie prawie trzykrotnie
wzrósá udziaá uĪytkowników gospodarstw wysokotowarowych inwestujących
w nowoczesne i wysokowydajne Ğrodki mechanizacji prac polowych. W latach
2000-2005 takich zakupów dokonano w 45% jednostek wysokotowarowych,
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a tego rodzaju sprzĊt stanowiá 65% caákowitej liczby nowego parku maszynowego. Podobne tendencje dotyczyáy nabywania stada podstawowego zwierząt
inwentarskich o udokumentowanym pochodzeniu. W badanych latach ponad
czterokrotnie zwiĊkszyá siĊ odsetek gospodarstw z takimi zakupami (z niespeána
5% w okresie 1988-1992 do prawie 22% w latach 2000-2005). Uzyskaniu surowców rolniczych o coraz wyĪszych standardach sprzyjaá równieĪ wzrost inwestycji w budynki inwentarskie, zwáaszcza poprawiających poziom mechanizacji prac przy obsáudze inwentarza i pozyskiwaniu produktów zwierzĊcych.
Instalacje bądĨ modernizacje takich urządzeĔ przyczyniaáy siĊ równieĪ do
zmniejszenia uciąĪliwoĞci prac okoáo inwentarskich. W latach 2000-2005 inwestycje z tego zakresu podejmowano w 10% jednostek wysokotowarowych. Ponadto, w prowadzonej dziaáalnoĞci inwestycyjnej uwzglĊdniano równieĪ coraz
czĊĞciej wymogi z zakresu ochrony przyrody, na co wskazywaáa relatywnie duĪa skala realizowanych dziaáaĔ ograniczających negatywne oddziaáywanie prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej na Ğrodowisko. W efekcie w 2005 roku wáaĞciwe ze wzglĊdu na Ğrodowisko przechowywanie nawozów organicznych wystĊpowaáo w 25% gospodarstw wyrokotowarowych, a jednoczeĞnie 21% tej kategorii podmiotów byáo skanalizowanych bądĨ posiadaáo przydomowe oczyszczalnie Ğcieków.
Rezultatem wzrostu aktywnoĞci kierujących gospodarstwami wysokotowarowymi na rzecz pomnaĪania ich moĪliwoĞci wytwórczych byáo umocnienie
pozycji jednostek wysokotowarowych w strukturach rolnictwa cháopskiego
i agrobiznesu. Przejawem tych zmian byá wzrost udziaáu gruntów rolniczych
uĪytkowanych przez jednostki wysokotowarowe, który w latach 1992-2005
zwiĊkszyá siĊ z 11 do 38%. PowiĊkszyá siĊ równieĪ udziaá tej grupy
w odniesieniu do pogáowia zwierząt inwentarskich (z 24 do 55%). Jednak najwiĊkszy postĊp nastąpiá w sferze technicznego uzbrojenia pracy, który miaá
w gáównej mierze wymiar jakoĞciowy. W latach 1992-2005 udziaá parku maszynowego jednostek wysokotowarowych w caákowitej liczbie maszyn i ciągników bĊdących w posiadaniu gospodarstw indywidualnych wzrósá z 13 do 28%.
Przy czym Ğrodki mechanizacji jednostek wysokotowarowych stanowiáy przede
wszystkim nowoczesne i wysokowydajne maszyny. Ponadto, dawaáy one relatywnie duĪego zakresu caáoĞciowego zmechanizowania prac. W 1992 roku
w jednostkach wysokotowarowych byáo 23% ogólnej liczby takich rozwiązaĔ
uĪytkowanych przez wszystkich rolników indywidualnych w wytwarzaniu artykuáów roĞlinnych, podczas gdy w 2005 roku ten udziaá stanowiá juĪ 36%. W tym
czasie w przypadku produkcji zwierzĊcej analogiczny odsetek zwiĊkszyá siĊ
z 31 do 67%.
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Badania wykazaáy, Īe pozytywne zmiany zaszáy równieĪ w jakoĞci siáy
roboczej w gospodarstwach wysokotowarowych. Gáównym wyznacznikiem
tych przeraĪeĔ byá wzrost poziomu wyksztaácenia populacji pracującej gáównie
w dziaáalnoĞci rolniczej, a przede wszystkim osób sprawujących funkcje decyzyjne, czyli kierowników gospodarstw. W latach 1992-2005 w tej zbiorowoĞci
ponad dwukrotnie (z 40 do 19%) zmniejszyá siĊ udziaá osób, którzy ukoĔczyli
szkoáĊ podstawową bądĨ gimnazjum. Najbardziej powszechnym wyksztaáceniem ponad minimum ustawowe byáo wyksztaácenie zasadnicze zawodowe. Ponadto, odnotowano wzrost wielkoĞci populacji z takim wyksztaáceniem wĞród
zarządzających jednostkami wysokotowarowymi (z 37% do 49%). W tym czasie
ewidentny postĊp stwierdzono w przypadku rozpowszechnienia wyksztaácenia na
poziomie Ğrednim i pomaturalnym wyĪszym. W latach 1992-2005 udziaá kierowników z takim wyksztaáceniem w jednostkach wysokotowarowych wzrósá z 23 do
35%. Jednak najwiĊkszy postĊp miaá miejsce w grupie gospodarujących, legitymujących siĊ dyplomem szkoáy wyĪszej. W latach 1992-2005 odsetek takich osób
zwiĊkszyá siĊ prawie trzykrotnie, ale pomimo to nadal stanowiáy one tylko niespeána 6% zarządzających gospodarstwami wysokotowarowym.
W analizowanym okresie odnotowano równieĪ postĊp w zakresie profesjonalnego przygotowania do zawodu rolnika. ĝwiadczyá o tym wzrost rozpowszechnienia szkolnego przygotowania do wykonywania zawodu rolnika wĞród kierujących jednostkami wysokotowarowymi. W 1992 roku szkolnym wyksztaáceniem
rolniczym legitymowaáo siĊ 39% osób zarządzających takimi gospodarstwami,
a w 2005 roku udziaá ten wynosiá 52%.
Nastąpiáo równieĪ oĪywienie procesów profesjonalizacji i racjonalizacji
zatrudnienia w rodzinnych gospodarstwach wysokotowarowych. Znalazáo to
odzwierciedlenie w ograniczeniu nakáadów pracy oraz wzroĞcie populacji wiąĪącej swoją aktywnoĞü zawodową z zajĊciami wykonywanymi w uĪytkowanym
gospodarstwie i udziaáu czynnoĞci wykonywanych przez te osoby w ogólnych
nakáadach pracy. Wáasna dziaáalnoĞü rolnicza byáa wyáącznym bądĨ gáównym
miejscem zatrudnienia dla okoáo 75% aktywnych zawodowo czáonków rodziny
w wieku produkcyjnym, a ich praca stanowiáa ponad 80% nakáadów pracy
wszystkich czáonków rodziny. W 2005 roku áączne nakáady pracy w przeliczeniu na 100 ha UR w gospodarstwach wysokotowarowych byáy ponad dwukrotnie mniejsze niĪ w 1992 roku (6,8 AWU wobec 13,8 AWU), co wskazuje na
poprawĊ sprawnoĞci gospodarowania. Te zmiany naleĪy wiązaü przede wszystkim z ograniczeniem zatrudnienia czáonków rodziny rolniczej, stanowiących
niezmiennie podstawowe zasoby siáy roboczej w gospodarstwach wysokotowarowych (85%).

90

Efektem oĪywienia dziaáaĔ rolników w zakresie ksztaátowania przewag
rynkowych byáo zwiĊkszenie zdolnoĞci konkurencyjnych rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych. ĝwiadczyá o tym miĊdzy innymi wzrost ich potencjaáu ekonomicznego, mierzonego wielkoĞcią ekonomiczną. W 1996 roku Ğrednia wielkoĞü ekonomiczna gospodarstw w grupie jednostek wysokotowarowych
wynosiáa nieco ponad 10 ESU, podczas gdy w 2005 roku analogiczny wskaĨnik
stanowiá okoáo 33 ESU. Przy czym prawie poáowa z nich posiadaáa siáĊ ekonomiczną, której wielkoĞü umoĪliwiaáa skuteczne konkurowanie nawet w niesprzyjających, czyli powyĪej 16 ESU. Poza tym zwiĊkszyá siĊ udziaá sprzedaĪy
z gospodarstw wysokotowarowych w ogólnej wartoĞci produkcji towarowej rolnictwa indywidualnego z 20% w 1992 roku do 62% w 2005 roku.
Wzrostowi iloĞci i jakoĞci zasobów produkcyjnych w gospodarstwach
wysokotowarowych towarzyszyáa poprawa efektywnoĞci ich wykorzystania.
ĝwiadczyá o tym wzrost poziomu technicznej efektywnoĞci produkcji w gospodarstwach wysokotowarowych. W 1992 roku oszacowany metodą parametryczną (SFA) Ğredni wspóáczynnik áącznej technicznej efektywnoĞci produkcji
w gospodarstwach wysokotowarowych wynosiá 0,455, a trzynaĞcie lat póĨniej
stanowiá juĪ 0,772. Ponadto, w 2005 roku stwierdzono stosunkowo liczną grupĊ
gospodarstw wysokotowarowych optymalnie wykorzystujących posiadany potencjaá wytwórczy, gdyĪ w odniesieniu do ich zbioru wskaĨnik efektywnoĞci
technicznej produkcji byá bliski 1. Taka sytuacja dotyczyáa jednostek duĪych
obszarowo (powyĪej 30 ha UR), charakteryzujących siĊ znacznymi zasobami
Ğrodków trwaáych, wysokim i kompleksowym poziomem mechanizacji pracy
oraz wysoką jakoĞcią siáy roboczej.
Z badania wpáywu poszczególnych nakáadów (ziemi, pracy, aktywów
trwaáych i kosztów bezpoĞrednich) na efektywnoĞü techniczną wynika, Īe pomimo zmian w polskim rolnictwie najwaĪniejszym czynnikiem produkcji pozostaje nadal powierzchnia uprawianych gruntów. Ponadto, wpáyw tego czynnika
stale wzrastaá (w latach 1992-2005 wspóáczynnik regresji zwiĊkszyá siĊ z 0,11
do 0,34). JednoczeĞnie z analizy oddziaáywania innych endogenicznych elementów (poza ziemią, pracą i kapitaáem) wpáywających na efektywnoĞü (nieefektywnoĞü) techniczną produkcji w rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych
wynika, Īe stanowią one grupĊ heterogeniczną, gdyĪ róĪnią siĊ siáą i kierunkiem
oddziaáywania. W grupie tych czynników istotną statystycznie rolĊ w poprawie
technicznej efektywnoĞci we wszystkich latach analizy odegraáy: dáugoĞü zarządzania dziaáalnoĞcią rolniczą w poáączeniu z faktem, iĪ osoba kierująca gospodarstwem byáa w wieku produkcyjnym, wielkoĞü wydatków na inwestycje rolnicze (wiĊcej inwestowaáy gospodarstwa mniej efektywne), skáonnoĞü do ryzyka.
Ponadto, w latach 2000 i 2005 wzrost technicznej efektywnoĞci produkcji w go-
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spodarstwach wysokotowarowych powodowaáy równieĪ: poprawa poziomu mechanizacji mierzona zmianami w iloĞci i kompleksowoĞci posiadanego parku
maszynowego (ten czynnik szczególnie intensywnie zaznaczyá siĊ w 2005 roku),
stabilne powiązania rynkowe gospodarstwa wyraĪone iloĞcią podpisanych
umów kontraktacyjnych oraz sprzedaĪą na rynkach hurtowych.
PowiĊkszanie potencjaáu wytwórczego gospodarstw wysokotowarowych
i wzrost racjonalnoĞci jego wykorzystania znalazáy odzwierciedlenie w poprawie wyników finansowych z prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej. W konsekwencji nastąpiá wzrost dochodów rolniczych rodzin z jednostek wysokotowarowych,
jak równieĪ osób tam pracujących. W 2005 roku Ğrednia wartoĞü dochodu rolniczego w przeliczeniu na 1 gospodarstwo wysokotowarowe wynosiáa 80,5 tys. zá,
a 46,8 tys. zá na 1 peánozatrudnionego. UwzglĊdniając sytuacjĊ dochodową pozostaáych rodzin rolniczych oraz ogóáu spoáeczeĔstwa polskiego, czy wielkoĞci
dochodów z pracy w dziaáalnoĞci pozarolniczej moĪna uznaü, Īe poziom í jaki
uzyskiwali rolnicy z gospodarstw wysokotowarowych í zapewniaá im godny
standard Īycia i moĪliwoĞü finansowania dalszego postĊpu w prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej.
Przeprowadzona analiza wykazaáa znaczące przestrzenne rozbieĪnoĞci
w zaawansowaniu procesu ksztaátowania siĊ segmentu wysokotowarowych gospodarstw w rolnictwie indywidualnym, który wyznacza nie tylko skala wystĊpowania tej kategorii podmiotów, ale gáównie iloĞü posiadanych zasobów produkcyjnych (zwáaszcza ziemi) i wielkoĞü w ich produkcji towarowej. Te róĪnice
byáy konsekwencją historycznie uksztaátowanych terytorialnych odrĊbnoĞci
w poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych czĊĞci kraju (zwáaszcza
rolnictwa) oraz makroregionalnych rozbieĪnoĞci w zaawansowaniu procesów
dostosowywania siĊ gospodarstw indywidualnych do efektywnego funkcjonowania w warunkach konkurencji. W konsekwencji jednostki wysokotowarowe
skupiáy siĊ najczĊĞciej na terenach o relatywnie korzystnej strukturze agrarnej,
a jednoczeĞnie charakteryzujących siĊ wysokim poziomem kultury rolnej i intensywnoĞci produkcji oraz umiejĊtnoĞci rolników. Dotyczyáo to gáównie makroregionu Ğrodkowozachodniego, który w caáym analizowanym okresie wyróĪniaá siĊ pod wzglĊdem rozwoju grupy rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych. Na tym terenie w 2005 roku jednostki te stanowiáy 29% ogóáu istniejących gospodarstw rodzinnych, uprawiano w nich 58% wszystkich gruntów rolniczych bĊdących w dyspozycji rolników indywidualnych i wytwarzano ponad
74% caákowitej wartoĞci rolniczej produkcji towarowej tego makroregionu.
Na przeciwlegáym biegunie znalazáy siĊ poáudniowo-wschodnie i Ğrodkowowschodnie tereny Polski. Na tym obszarze odsetek gospodarstw wysokotowarowych byá w caáym badanym okresie relatywnie najmniejszy, a w 2005
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roku ksztaátowaá siĊ na poziomie okoáo 7-10%, dysponowaáy one 26-28% uĪytków rolnych i dostarczaáy na rynek 53-57% produkcji towarowej. Pomimo niewielkiego rozpowszechnienia jednostek wysokotowarowych na tych terenach,
w czĊĞci pozostaáych gospodarstw zaznaczają siĊ procesy modernizacyjne,
wzrastaáa ich aktywnoĞü rynkowa i skala sprzedaĪy. Przykáadem są zmiany zachodzące w makroregionie Ğrodkowowschodnim. NaleĪy równieĪ podkreĞliü, Īe
na tych terenach szansĊ rozwoju grupy jednostek wysokotowarowych naleĪy
wiązaü, ze wzrostem skali funkcjonowania w ramach grup producenckich.
Z perspektywy zdolnoĞci konkurencyjnych polskiego rolnictwa, zapewnienia bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego i osiągniĊcia satysfakcjonujących dochodów z pracy w gospodarstwie konieczny jest dalszy rozwój segmentu rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych. Odpowiednia wielkoĞü tej kategorii
podmiotów stwarza nie tylko moĪliwoĞci zabezpieczenia iloĞciowego i jakoĞciowego rynku, ale równieĪ sprzyja zapewnieniu równowagi spoáeczno-ekonomicznej. Silny segment jednostek wysokotowarowych jest warunkiem
wáaĞciwego uplasowania siĊ polskiego sektora rolnego w Europejskim Modelu
Rolnictwa (EMR), a równoczeĞnie stanowi jedną z podstaw zrównowaĪonego
rozwoju obszarów wiejskich.
Procesy rozwoju rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych naleĪy
wiązaü ze wzrostem skali produkcji, a to przesądza o koncentracji zasobów produkcyjnych, zwáaszcza ziemi. PotrzebĊ takich przeobraĪeĔ uzasadnia nie tylko
charakter zachodzących zmian strukturalnych w gospodarstwach wysokotowarowych i znaczący dodatni związek miĊdzy potencjaáem ekonomicznym, wielkoĞcią sprzedaĪy, skalą inwestycji, gospodarowania a obszarem uprawianych
uĪytków rolnych przez poszczególne grupy gospodarstw, ale równieĪ wyniki
estymacji modelowych. Z przeprowadzonej analizy i oceny (przy uĪyciu hierarchicznych modeli logitowych) wpáywu poszczególnych cech gospodarstwa wysokotowarowego (obszaru, jakoĞci siáy roboczej, aktywnoĞci inwestycyjnej, poziomu wyposaĪenie technicznego, powiązaĔ rynkowych, wdraĪania postĊpu itd.)
na poziom jego produkcji towarowej w latach 1992-2005 wynika, Īe siáa ich oddziaáywania w znacznym stopniu jest uwarunkowana czynnikami egzogenicznymi. Jedynie areaá uprawianych gruntów byá cechą, która zachowaáa istotnoĞü
statystyczną i odpowiedni kierunek zaleĪnoĞci bez wzglĊdu na uwarunkowania
egzogeniczne. W kaĪdym badanym roku zwiĊkszenie obszaru uprawianej ziemi
o 1 ha UR zwiĊkszaáo o 3-4% szansĊ na przejĞcie gospodarstwa do wyĪszej grupy produkcji.
Na podstawie wykonanych badaĔ moĪna szacowaü, Īe ogóáem wraz z gospodarstwami rolnymi osób prawnych wydajnie wykorzystywana jest okoáo poáowa gruntów rolniczych. Jednak jest to zbyt maáy areaá, aby definitywnie roz93

strzygaü o sytuacji na rynku produktów rolniczych i kondycji sektora rolnego.
Z perspektywy zdolnoĞci konkurencyjnych, bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego
i prawidáowego funkcjonowania polskich gospodarstw w EMR, w dyspozycji
silnych ekonomicznie jednostek, które winny stanowiü mniej wiĊcej 25% ogóáu
gospodarstw i uĪytkowaü okoáo 75% ziemi rolniczej. Zmiana takiej sytuacji
wymaga przeprowadzenia dobrze zaprogramowanych przemian agrarnych
w obrĊbie gospodarstw cháopskich, co jak wynika z dotychczasowych doĞwiadczeĔ jest procesem niezwykle záoĪonym. Istota i tempo tych przeobraĪeĔ uwarunkowane są wieloma czynnikami, które wykraczają poza sferĊ rolnictwa.
ProefektywnoĞciowa ewolucja struktury obszarowej i koncentracja zasobów ziemi w podmiotach zdolnych do konkurencji wiąĪe siĊ z procesami likwidacji czĊĞci gospodarstw rolnych i oferowania ich uĪytkownikom satysfakcjonujących zajĊü poza dziaáalnoĞcią rolniczą. Z wykonanych symulacji wynika, Īe
aby uzyskaü poĪądaną iloĞü gruntów rolniczych w uĪytkowaniu jednostek silnych ekonomicznie, liczba indywidualnych gospodarstw rolnych powinna
zmniejszyü siĊ o poáowĊ. W konsekwencji Ğrednia wielkoĞü rodzinnego gospodarstwa rolnego wyniosáaby 13 ha UR. W odniesieniu do grupy podmiotów posiadających zdolnoĞci do konkurowania, ich przeciĊtny areaá winien uksztaátowaü siĊ na poziomie ok. 50 ha UR. Dla porównania aktualnie analogiczne
wskaĨniki wynoszą 7,8 i 29,5 ha UR. OsiągniĊcie tego celu wymaga rezygnacji
z zatrudnienia we wáasnym gospodarstwie prawie dwóch trzecich osób, które
obecnie wykonują te zajĊcia.
Na podstawie dotychczasowych trendów moĪna prognozowaü, Īe te procesy w aktualnych uwarunkowaniach bĊdą przebiegaáy bardzo wolno (30-35
lat). Dlatego naleĪy uaktywniaü instrumenty intensyfikujące procesy przebudowy struktur rolniczych, zwáaszcza te, które wspomagają dywersyfikacjĊ aktywnoĞci zawodowej ludnoĞci.
Strategia rozwoju sektora rolnego powinna uwzglĊdniaü dziaáania mające
na celu wspieranie umacniania siĊ i wzrostu liczby jednostek wysokotowarowych z jednej strony, i tworzenie uwarunkowaĔ dla rozwoju pozarolniczej aktywnoĞci ekonomicznej ludnoĞci związanej z rolnictwem indywidualnym,
zwáaszcza z gospodarstwami o relatywnie maáej skali dziaáalnoĞci rolniczej, czyli niskotowarowymi.
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