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Kapitaá ludzki jako skáadnik kapitaáu intelektualnego w rolnictwie
Human capital as a element of intellectual capital in agriculture
Synopsis. W artykule zaprezentowano wybrane kwestie związane z kapitaáem ludzkim w rolnictwie,
w tym kwestie jakoĞci tego kapitaáu oraz problemy pomiaru. Wskazano na rolĊ kapitaáu ludzkiego
jako podstawowego noĞnika i tworzywa kapitaáu intelektualnego gospodarstw. Omówiono cechy tego
kapitaáu typowe dla gospodarstw rolnych, a zarazem wyróĪniające je spoĞród innych podmiotów
rynkowych. Przedstawiono cząstkowe wyniki badaĔ kapitaáu ludzkiego w gospodarstwach o róĪnym
kierunku produkcji.
Sáowa kluczowe: kapitaá ludzki, kapitaá intelektualny, gospodarstwa rolne, jakoĞü zasobów ludzkich.
Abstract. Selected problems of human capital in agriculture were presented. The quality of this
capital and problems of its measurement have been also discussed. The role of human capital as a
primary factor and a substance of intellectual capital was shown. Some typical features of human
capital in agricultural farms which distinguish farms from other market objects have been considered.
Partial results of a research on the intellectual capital in agriculture focusing on its human resources
was presented.
Key words: human capital, intellectual capital, agricultural farm, quality of human resources.

Wprowadzenie
Tradycyjne postrzeganie rolnictwa i moĪliwoĞci efektywnego w nim gospodarowania
przez pryzmat iloĞci i jakoĞci ziemi oraz zaangaĪowanego kapitaáu ulega stopniowej
zmianie.
OgraniczonoĞü zwyczajowo postrzeganych czynników wytwórczych, ich
powtarzalnoĞü i porównywalna dostĊpnoĞü ekonomiczna uzasadniają potrzebĊ badaĔ nad
identyfikacją i moĪliwoĞciami wykorzystania zasobów niekonwencjonalnych. Jest to jeden
z motywów przewartoĞciowania spojrzenia na pracĊ ludzką i jej rolĊ w procesach
organizowania i zarządzania. Coraz czĊĞciej przyznaje siĊ, Īe czynnikiem sprawczym
szeroko rozumianego postĊpu jest kapitaá intelektualny, którego noĞnikiem jest czáowiek,
jego przedsiĊbiorczoĞü, pomysáowoĞü, konsekwencja, a nawet determinacja w dąĪeniu do
realizacji celu. Sprawia to, Īe coraz wiĊcej uwagi poĞwiĊca siĊ jakoĞci pracy ludzkiej oraz
jej przeksztaáceniu w jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny zasób gospodarczy
stanowiący o skutecznoĞci dziaáania i pozycji podmiotu w dynamicznie zmieniającym siĊ
otoczeniu rynkowym. Istnieje zatem realna potrzeba, wzorem podmiotów pozarolniczych,
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badania kapitaáu intelektualnego w gospodarstwach i przedsiĊbiorstwach rolnych, a
szczególnie jego związku z efektywnoĞcią gospodarowania w wymiarze technicznym,
ekonomicznym i spoáecznym.
Celem artykuáu jest zaprezentowanie wybranych elementów badaĔ nad kapitaáem
ludzkim, jako skáadnikiem kapitaáu intelektualnego w gospodarstwach rolniczych.
Opracowanie ma charakter przyczynkowy, prezentuje specyficzne uwarunkowania rozwoju
kapitaáu ludzkiego w rolnictwie oraz záoĪonoĞü jego pomiaru.

Kapitaá ludzki i indywidualny kapitaá intelektualny
Badania kapitaáu ludzkiego, jako elementu kapitaáu intelektualnego, a w zasadzie jego
czynnika sprawczego nie stanowią novum. Prowadzone są od lat przez wielu wybitnych
badaczy, zarówno polskich jak i zagranicznych [Bartnicki 2000; Sveiby 2001; Dobija 2003;
Kasiewicz, KiciĔska i Rogowski 2006]. Mają charakter interdyscyplinarny: uczestniczą w
nich teoretycy z dziedziny socjologii, ekonomii, nauki o zarządzaniu oraz przedstawiciele
innych dyscyplin, jak i praktycy Īycia spoáecznego, gospodarczego i politycznego.
NowoĞcią wydaje siĊ byü jednak przeniesienie ich na grunt rolnictwa, jako obszaru o
specyficznych uwarunkowaniach spoáeczno-kulturowych, a takĪe ekonomicznoorganizacyjnych. Problem jest istotny, gdyĪ jakoĞü pracy ludzkiej i zaangaĪowanie
czáowieka są czynnikami przesądzającymi o sukcesie w kaĪdej dziedzinie gospodarowania,
w tym takĪe w rolnictwie. Tymczasem w opracowaniach dotyczących zasobów ludzkich
polskiego rolnictwa opisywane są przede wszystkim cechy iloĞciowe, takie jak: liczba
zatrudnionych [Wysocki i Koáodziejczak 2007], wiek, poziom wyksztaácenia formalnego
[Stawicka 2006], wydajnoĞü pracy [GoáaĞ i Kozera 2008] itp. Badania i oceny z tego
zakresu prowadzone są zwykle na poziomie makro, dotyczącym globalnych zasobów
ludzkich polskiej wsi oraz mezo, odnoszącym siĊ do Ğrodowiska lokalnego lub okreĞlonego
regionu kraju. Bazowanie na danych zagregowanych, obok wielu zalet, ma jednak tĊ wadĊ,
Īe pozbawia cech indywidualnych i uniemoĪliwia dotarcie do okolicznoĞci decydujących o
koĔcowych efektach techniczno-ekonomicznych regionu lub caáego sektora. PowyĪsze
powoduje celowoĞü prowadzenia badaĔ na poziomie mikro, opierających siĊ na
informacjach pochodzących bezpoĞrednio z gospodarstw, od prowadzących je ludzi.
Wydaje siĊ, Īe wáaĞnie to ostatnie podejĞcie jest najbardziej racjonalnym spojrzeniem
na realia wspóáczesnego rolnictwa funkcjonującego w warunkach gospodarki rynkowej. O
efektywnoĞci sektora rolniczego jako caáoĞci decyduje bowiem suma efektywnoĞci
cząstkowych poszczególnych jego elementów (gospodarstw rolnych). Argumentem
potwierdzającym ten pogląd jest fakt rosnącej skutecznoĞci dziaáaĔ, jaką moĪna
zaobserwowaü na przykáadzie grup producentów rolnych, które powstają gáównie nie na
zasadzie terytorialnej, lecz podobieĔstwa interesów i sposobu widzenia strategii
rozwojowej przez osoby prowadzące gospodarstwa rolne. DąĪenie do integracji wskazuje
na rosnącą ĞwiadomoĞü rolników odnoĞnie warunków i zasad funkcjonowania w
gospodarce rynkowej oraz znaczenia efektu ekonomiki skali i efektu synergii. Obie te
kwestie podkreĞlają rolĊ zasobu ludzkiego rolnictwa, zwáaszcza w aspekcie
indywidualnych predyspozycji, zaangaĪowania oraz sposobu dziaáania i krytycznego
spojrzenia na osiągane rezultaty.
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Kompleksowym wyrazem tak okreĞlonych cech jest indywidualny kapitaá
intelektualny prowadzącego gospodarstwo oraz kapitaá intelektualny gospodarstwa jako
caáoĞci. Kapitaá ten zawiera w sobie takie elementy jak uwarunkowania genetyczne
czáowieka, stan zdrowia, postawy umiejĊtnoĞci, zasób doĞwiadczeĔ i inne [Paliszkiewicz
2005]. Nie wszystkie te cechy są moĪliwe do oszacowania w drodze tradycyjnego pomiaru.
Niemniej jednak indywidualny kapitaá intelektualny prowadzącego gospodarstwo rolne
oraz osób w nim pracujących (domowników lub pracowników najemnych) stają siĊ
czynnikami sprawczymi powstania kapitaáu organizacyjnego, rozumianego jako
infrastruktura techniczno-organizacyjno-informacyjna stanowiąca podstawĊ dziaáalnoĞci
gospodarczej, oraz nawiązywania i podtrzymywania relacji z rynkiem i jego uczestnikami,
okreĞlanego mianem kapitaáu rynkowego. Oddziaáywanie czáowieka na posiadane zasoby
materialne i niematerialne powoduje efekt koĔcowy w postacie wysokiej efektywnoĞci
dziaáania (rys. 1).
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Rys. 1. Wpáyw kapitaáu intelektualnego prowadzącego gospodarstwo na efektywnoĞü gospodarstwa
Fig. 1. Influence of farmer’s individual intellectual capital on the farm efficiency
ħródáo: opracowanie wáasne

ZáoĪonoĞü kapitaáu intelektualnego sprawia, Īe bĊdąc czynnikiem niepowtarzalnym i
niemoĪliwym do powielenia, narzuca koniecznoĞü umiejĊtnego nim gospodarowania oraz
pomnaĪania za poĞrednictwem szeroko rozumianych inwestycji w kapitaá ludzki.
Inwestycje te prowadziü powinny do rozwoju procesu uczenia siĊ, poszukiwania nowych
wiadomoĞci oraz ich ciągáego wzbogacania, a szczególnie do nabywania nowych
umiejĊtnoĞci rozwiązywania problemów wynikających ze zmieniających siĊ warunków
otoczenia spoáeczno-gospodarczego. Powinny zarazem polegaü na trosce o ogólną dobrą
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kondycjĊ posiadacza tego kapitaáu oraz jego stan zdrowia. Inwestowanie w kapitaá
intelektualny powinno zatem mieü charakter dziaáaĔ perspektywicznych [Czechowskaĝwitaj 2005; Paliszkiewicz 2005]. Tego typu inwestycje przyczyniü siĊ mogą do
przyspieszenia tempa przemian strukturalno-organizacyjnych polskiego rolnictwa jako
caáoĞci.

Pomiar kapitaáu ludzkiego jako skáadnika kapitaáu intelektualnego
Wszystkie wymienione cechy wskazują na wybitnie jakoĞciowy charakter zasobu
jakim jest kapitaá intelektualny, dlatego niezmiernie trudno jest oszacowaü jego wartoĞü z
wykorzystaniem dostĊpnych i typowych dla ekonomii i ekonomiki mierników oraz metod
badawczych. Metody te muszą ulec modyfikacji w oparciu o doĞwiadczenia innych nauk,
takich jak socjologia czy nauki o zarządzaniu. Dokonując pomiaru kapitaáu ludzkiego, jako
podstawowego elementu kapitaáu intelektualnego gospodarstw rolnych, wykorzystano
zatem popularne narzĊdzie nauk socjologicznych, jakim jest ankieta, modyfikując jednak
jej tradycyjną formĊ z klasycznej postaci pytaĔ do postaci twierdzeĔ, którym przypisano z
góry trzy moĪliwe poziomy odpowiedzi. Dla kaĪdego z poziomów ustalono odpowiednią
wartoĞü punktową, w zaleĪnoĞci od stopnia w jakim rozwiązanie speánia dane kryterium. W
celu zwiĊkszenia obiektywizmu oceny oraz zapewnienia porównywalnoĞci otrzymanych
ocen dla kaĪdego z twierdzeĔ oszacowano wagi. Kwestionariusz badawczy zawieraá 15
twierdzeĔ, a wĞród nich twierdzenia związane z wiekiem, wyksztaáceniem, powiązaniami
ze Ğrodowiskiem lokalnym, Ĩródáami zdobywania wiedzy zawodowej i ekonomicznej oraz
dotyczące przyszáoĞci prowadzonego podmiotu (tab.1).
Tabela 1. Twierdzenia opisujące kapitaá ludzki gospodarstw rolnych
Table 1. Propositions describing human capital of agricultural farms
L.p.
1
2
3
4
5
6
7.
8
9
10
11
12
13
14
15

Twierdzenie/ Proposition
Wiek nabycia/przejĊcia gospodarstwa
Czas prowadzenia gospodarstwa
Korzystanie z doĞwiadczeĔ starszego pokolenia
ħródáa informacji fachowej
Plany odnoĞnie przyszáoĞci gospodarstwa
ħródáa wiedzy ekonomicznej
ZaangaĪowanie w dziaáalnoĞü organizacji rolniczych i na rzecz Ğrodowiska lokalnego
InnowacyjnoĞü
Typ zachowaĔ przywódczych
Sposób podejmowania decyzji
Czas poĞwiĊcany na doksztaácanie (dni w roku)
Wyksztaácenie formalne prowadzącego gospodarstwo
UmiejĊtnoĞü pracy z komputerem
ZnajomoĞü jĊzyków obcych
ĝrodki finansowe przeznaczane na doksztaácanie

ħródáo: opracowanie wáasne.
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Twierdzenia te opisują powstanie podmiotu rozumiane jako czas nabycia, przejĊcia
lub rozpoczĊcia prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej okreĞlany wiekiem osoby obecnie
prowadzącej gospodarstwo. UwzglĊdniają specyfikĊ cyklu Īycia gospodarstwa, fakt zmiany
pokoleniowej i na ogóá emocjonalnego związku z poprzednim gospodarującym. Dotykają
teĪ kwestii przyszáoĞci i planów związanych z przekazaniem/sprzedaĪą gospodarstwa.
Nawiązują do kwestii edukacyjnych, szacując zarówno jej formalne aspekty, jak i czas i
Ğrodki poĞwiĊcone na doksztaácanie oraz rodzaj posiadanej i poszukiwanej wiedzy
(fachowa związana z rolnictwem, ekonomiczna). Analizują sposób podejmowania decyzji
oraz zaangaĪowanie w dziaáalnoĞü na rzecz organizacji rolniczych oraz spoáecznoĞci
lokalnej, podkreĞlając tym samym zakorzenienie w tej spoáecznoĞci. W kwestionariuszu
ankiety uwzglĊdniono równieĪ praktyczne aspekty posiadania wiedzy, tj. umiejĊtnoĞü pracy
z komputerem, znajomoĞü jĊzyków obcych. W oparciu o tak przygotowane narzĊdzie
badawcze przeprowadzono badania fokusowe w grupie gospodarstw o róĪnych
dominujących kierunkach dziaáalnoĞci. Dla potrzeb prezentacji zagadnienia w opracowaniu
przedstawiono wyniki trzech gospodarstw: trzodowego, mlecznego, oraz gospodarstwa z
dominującą produkcją roĞlinną.
Kapitaá ludzki analizowanych gospodarstw uzyskaá w badaniu bardzo wysokie oceny
speániające w ponad 90% zaáoĪone optimum (odpowiednio dla gospodarstwa trzodowego
byáo to 93,3%, dla mlecznego 91,1% oraz dla gospodarstwa mieszanego 94,4%). NaleĪy
jednak podkreĞliü, Īe wybrane gospodarstwa naleĪaáy do liderów w regionie, co oznacza, Īe
ich wyniki produkcyjne i ekonomiczne oraz zaangaĪowanie na rzecz Ğrodowiska lokalnego
byáy zdecydowanie wyĪsze niĪ pozostaáych. Ocena kapitaáu ludzkiego tych gospodarstw
potwierdziáa istnienie związku miĊdzy osiąganymi wynikami a cechami jakoĞciowymi tego
kapitaáu. Prowadzący gospodarstwa, niezaleĪnie od dominującego kierunku produkcji,
posiadali znaczne doĞwiadczenie (czas prowadzenia gospodarstwa powyĪej 10ciu lat),
uzupeániali wyksztaácenie formalne o wiedzĊ fachową niezbĊdna do poprawy efektów
dziaáania, wykorzystując w tym celu kursy i szkolenia organizowane przez instytucje
otoczenia (ARiMR, gieády towarowe, ODR, Izby Rolnicze i inne), chĊtnie korzystali teĪ z
doradztwa fachowego firm sektora Ğrodków produkcji i usáug dla rolnictwa (firmy
nawozowe, paszowe, producenci specjalistycznych maszyn i urządzeĔ itd.). Wykazywali
siĊ teĪ wysokim stopniem innowacyjnoĞci, dąĪąc nie tylko do poprawy jakoĞci
prowadzonej produkcji, ale podejmując teĪ wspóápracĊ z oĞrodkami badawczymi, miĊdzy
innymi w zakresie poprawy jakoĞci materiaáu genetycznego (w przypadku gospodarstwa
trzodowego i mlecznego) czy teĪ reorganizowali proces dystrybucji produktów wáasnych
jak i innych kooperujących gospodarstw. Nie tylko wprowadzali w Īycie istniejące i
oferowane im innowacje, ale teĪ sami ich poszukiwali, uczestnicząc miĊdzy innymi w
targach rolniczych, pokazach i spotkaniach branĪowych. Dodatkowym motywem tych
wszystkich dziaáaĔ byá konkretny plan rozwiniĊcia posiadanego gospodarstwa i przekazania
go nastĊpcy. Wszystkie te kwestie uwidocznione przy pomocy sformuáowanych twierdzeĔ
uzyskaáy maksymalne oceny ilustrując siáĊ i potencjaá tkwiący w kapitale ludzkim
badanych gospodarstw. Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy jest tak znaczący, ponad
90%, poziom wypeánienia profilu oceny (rys.2).
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Rys. 2. Profile kapitaáu ludzkiego gospodarstw o róĪnym wiodącym kierunku produkcji
Fig. 1. Profiles of human capital in farms with different production profile
ħródáo: badania wáasne.

Uzyskany profil oceny uwidoczniá teĪ pewne, nieliczne sáaboĞci kapitaáu ludzkiego,
róĪne dla poszczególnych gospodarstw. Dla gospodarstwa mieszanego, w którym
wiĊkszoĞü badanych obszarów w caáoĞci speániaáa optymalny, zaáoĪony w badaniu poziom,
newralgicznymi okazaáy siĊ relatywnie dojrzaáy wiek gospodarza w czasie nabycia
gospodarstwa oraz brak praktycznej umiejĊtnoĞci obsáugi komputera. W gospodarstwie
trzodowym sáaboĞciami okazaáy siĊ równieĪ wiek nabycia, ale teĪ brak praktycznej
znajomoĞci jĊzyków obcych oraz brak czasu na zdobywanie dodatkowej, potrzebnej wiedzy
i kompetencji w drodze doksztaácania siĊ. Relatywnie najniĪsze oceny uzyskaáo
gospodarstwo mleczne. Byáo to gospodarstwo najbardziej tradycyjne, wielopokoleniowe,
którego objĊcie wiązaáo siĊ ze zmiana pokoleniową. Prowadzący gospodarstwo posiadaá
wyksztaácenie zawodowe rolnicze, które staraá siĊ jednak uzupeániaü na bieĪąco. Mimo
niĪszej oceny kapitaáu ludzkiego, zwáaszcza jej formalnych aspektów (wyksztaácenie,
nakáady na szkolenia) gospodarstwo to w praktyce uzyskuje wyniki na poziomie
holenderskim (wydajnoĞü mleczna powyĪej 10 tys. litrów mleka od krowy rocznie), co
oznacza de facto, Īe w tym przypadku czynniki te nie mają wpáywu na szeroko rozumianą
efektywnoĞü podmiotu.

Podsumowanie
Rozwój gospodarczy przynosi zmiany w kaĪdej z dziedzin Īycia ludzkiego. Zmienia
siĊ teĪ podejĞcie do gospodarowania zasobami. Ich wyczerpywalnoĞü sprawia, Īe coraz
czĊĞciej o skutecznoĞci ekonomicznej decyduje czáowiek. Jest tak równieĪ w rolnictwie,
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które, chociaĪ powszechnie uwaĪane za sáabsze ogniwo gospodarki, tak jak i inne sektory
narzuca swoim podmiotom wymóg efektywnego gospodarowania pod groĨbą eliminacji z
rynku. Warunkiem uzyskania efektywnoĞci ekonomicznej jest jednak dysponowanie
kapitaáem ludzkim o wysokiej jakoĞci.
W artykule zaprezentowano wyniki badaĔ nad kapitaáem ludzkim w rolnictwie jako
skáadnikiem kapitaáu intelektualnego. PodkreĞlono specyfikĊ tego kapitaáu w
gospodarstwie, káadąc nacisk na jego Ĩródáo, jakim jest indywidualny kapitaá intelektualny
prowadzącego, który skutkuje rozwojem sfery organizacyjnej i rynkowej gospodarstwa.
Wykazano, Īe wiedza, jaką wykorzystuje prowadzący gospodarstwo, ma charakter
kompleksowy i wynika nie tylko z formalnego wyksztaácenia, ale przede wszystkim z
takich cech jak dąĪenie do jej ciągáego uzupeániania i uaktualniania, do poszukiwania
nowych rozwiązaĔ oraz, bardzo czĊsto, ich proponowania. Co wiĊcej dziaáania związane z
rozwojem zasobu wiedzy, a zarazem przeksztaácanie jej w kapitaá intelektualny mają
charakter planowy, dáugoterminowy i wiąĪą siĊ na ogóá z przewidywaniami odnoĞnie
przyszáoĞci gospodarstwa, tj. przekazania go w formie jak najbardziej efektywnej nastĊpcy.
ChociaĪ zaprezentowane wyniki badaĔ mają charakter cząstkowy, podkreĞlają rolĊ kapitaáu
ludzkiego jako podstawowej skáadowej kapitaáu intelektualnego, tak indywidualnego, jak i
caáego gospodarstwa. Wskazują ponadto na potrzebĊ ich kontynuacji zarówno w aspekcie
rozszerzenia liczebnoĞci grupy badawczej (w celu dokonania porównaĔ), jak i w kontekĞcie
záoĪonoĞci zasobu, jakim jest kapitaá intelektualny (analizując go jako agregat záoĪony z
kapitaáu ludzkiego, organizacyjnego oraz rynkowego).
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