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S y n o p s i s. W opracowaniu przedstawiono zmiany zasobów oraz wskaników finansowych (rentownoci dzia³alnoci gospodarczej, rentownoci aktywów oraz rentownoci
kapita³u w³asnego) przedsiêbiorstw wielkoobszarowych uczestnicz¹cych w Licie 300 w
latach 2003-2006 wed³ug form w³asnociowych. Gospodarstwa te osi¹gaj¹ wysok¹ wydajnoæ pracy przy stosunkowo niewielkim zatrudnieniu. Jednak wystêpuje zró¿nicowanie miêdzy poszczególnymi formami organizacyjno-prawnymi. W zakresie rentownoci dzia³alnoci gospodarczej przewagê wykazuj¹ jednostki w dzier¿awie, niezale¿nie czy
s¹ realizowane przez osoby fizyczne, spó³ki pracownicze czy inne podmioty, oraz przedsiêbiorstwa bêd¹ce w³asnoci¹ prywatn¹ (jednostki sprywatyzowane czêciowo i ca³kowicie), natomiast w zakresie rentownoci aktywów rolnicze spó³dzielnie produkcyjne,
chocia¿ ró¿nice miêdzy formami organizacyjno-prawnymi nie s¹ istotne.
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Ujmuj¹c historycznie gospodarstwa o du¿ej powierzchni u¿ytków rolnych istnia³y zarówno w okresie miêdzywojennym, jak i po II wojnie wiatowej. Ich rola i funkcjonowanie w
du¿ej mierze zale¿a³y od ówczesnej polityki gospodarczej i spo³ecznej. Tak¿e wspó³czenie
w polskim rolnictwie, obok typowych gospoW\VKD
darstw rodzinnych, funkcjonuj¹ i nadal bêd¹ funk- 
cjonowaæ przedsiêbiorstwa powsta³e w wyniku

przekszta³ceñ w³asnociowych przedsiêbiorstw
gospodarki rolnej bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu 
Pañstwa. Procesy restrukturyzacji i prywatyzacji

tych jednostek rozpoczête na pocz¹tku lat 90. XX
wieku nadal trwaj¹, chocia¿ ich natê¿enie wyranie zmniejszy³o siê. Zjawisko zmian w³asnocioRysunek 1. Sprzeda¿ gruntów Zasobu
wych zobrazowano (rys. 1) wielkoci¹ gruntów
WRSP w latach 1992-2007
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie
rocznie sprzedawanych przez Agencjê Nieruchoraportów ANR.
moci Rolnych w latach 1992-2007.

112

A. GRONTKOWSKA

W pierwszej fazie prowadzenia procesów przekszta³ceñ w³asnociowych, czyli w latach 1992-1996 sprzeda¿ gruntów dynamicznie wzrasta³a z roku na rok. Od 1997 roku do
2000 wyst¹pi³a tendencja malej¹ca w zakresie corocznie sprzedawanej powierzchni gruntów, co wynika³o m.in. z niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju, w tym w
szczególnoci rolnictwa. W latach 2001 i 2002 odnotowano wzrost dynamiki sprzeda¿y
gruntów. Natomiast od 2003 roku sprzeda¿ gruntów Skarbu Pañstwa realizowana przez
Agencjê Nieruchomoci Rolnych utrzymuje siê na zbli¿onym poziomie  corocznie z pañstwowych zasobów sprzedawano nieco ponad 100 tys. ha. Na koniec 2007 roku ³¹cznie z
Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa sprzedano 1797,9 tys. ha, co stanowi³o 38,1%
gruntów przejêtych przez Agencjê Nieruchomoci Rolnych z ró¿nych tytu³ów, za w dzier¿awie znajdowa³y siê nieruchomoci o powierzchni 1838,7 tys. ha, czyli 38,9% gruntów
przejêtych przez ANR od pocz¹tku dzia³alnoci i 74,3% gruntów pozostaj¹cych w Zasobie
WRSP na koniec 2007 roku [Raport 2007, 2008]. Ponadto, na koniec grudnia 2006 roku
Agencja Nieruchomoci Rolnych wykonywa³a prawo w³asnoci w stosunku do 59 spó³ek
hodowlanych, o nominalnej wartoci udzia³ów wynosz¹cej 474 339,1 tys. z³. £¹cznie spó³ki
te dysponowa³y gruntami o powierzchni 118,0 tys. ha, z tego grunty w³asne wynios³y 4,5
tys. ha, a grunty dzier¿awione  113,5 tys. ha [Kapelko 2008].
CEL I MATERIA£Y RÓD£OWE
Z ekonomicznego punktu widzenia wa¿nym aspektem funkcjonowania przedsiêbiorstw
jest ich rentownoæ. Badania dotycz¹ce restrukturyzacji i prywatyzacji w rolnictwie pañstwowym po 1989 roku koncentruj¹ siê na okreleniu efektywnoci tych procesów lub
efektywnoci jednostek powstaj¹cych w ich wyniku. Opracowania z tego zakresu publikowali m.in. Guzewicz z zespo³em pracowników Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
¯ywnociowej od 1995 roku [1995-2005], Dzun [2005], Jarka [2004], Franc [2003] i inni.
Celem opracowania jest przedstawienie zmian sytuacji ekonomicznej przedsiêbiorstw
wielkoobszarowych wed³ug form organizacyjno-prawnych. Jako materia³ ród³owy wykorzystano informacje pochodz¹ce z przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych w Licie 300 publikowanej w Nowym ¯yciu Gospodarczym w latach 2003-2006, czyli dane dotycz¹ce najlepszych przedsiêbiorstw wielkoobszarowych. W rankingu klasyfikowane s¹:
 gospodarstwa prywatne, w których nast¹pi³a trwa³a lub czêciowa zmiana w zakresie
w³asnoci nieruchomoci lub nast¹pi³a zamiana w³aciciela,
 gospodarstwa bêd¹ce w dzier¿awie, prowadzone przez ró¿ne formy organizacyjnoprawne  osoby fizyczne jako dzier¿awcy, spó³ki pracownicze, spó³ki kapita³owe oraz
inne podmioty gospodarcze,
 jednoosobowe spó³ki Agencji Nieruchomoci Rolnych (spó³ki kapita³owe),
 rolnicze spó³dzielnie produkcyjne.
W opracowaniu dokonano porównania efektywnoci ró¿nych form zagospodarowania mienia w przesz³oci bêd¹cego lub nadal pozostaj¹cego w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa.
Podstawowe wskaniki obrazuj¹ce zasoby czynników produkcji i efekty ich wykorzystania
przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej. Liczbê przedsiêbiorstw z poszczególnych
form zagospodarowania kwalifikowanych do 300 najlepszych przedsiêbiorstw w produkcji
rolniczej w latach 2003-2006 przedstawiono w tabeli 1. W latach 2003-2006 najliczniej reprezentowan¹ grup¹ przedsiêbiorstw rolniczych funkcjonuj¹cych na bazie nieruchomoci rol-
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nych Skarbu Pañstwa uczestniTabela 1. Liczba badanych przedsiêbiorstw wielkoobszarowych
wed³ug form zagospodarowania w latach 2003- 2006
cz¹c¹ w Licie 300 by³y gospodarstwa w dzier¿awie. Ich udzia³ wy- Forma organizacyjno- prawna
Liczba przedsiêbiorstw w
roku
nosi³ rednio 35% ogó³u przedsiêbiorstw zakwalifikowanych jako
2003 2004 2005 2006
najlepsze. Najmniej licznie repre- Gospodarstwa prywatne
90
91
94
93
zentowane by³y dzier¿awy osób Gospodarstwa w dzier¿awie, w tym: 117 111 91
95
dzier¿awy osób fizycznych
21
17
14
6
fizycznych, co niestety nie oddzier¿awy spó³ek pracowniczych 53
48
44
46
zwierciedla faktycznej struktury
dzier¿awy pozosta³e
43
45
33
43
dzier¿awców w podziale na osoby Jednoosobowe spó³ki ANR
36
30
42
39
55
68
73
73
fizyczne i osoby prawne, których Rolnicze spó³dzielnie produkcyjne
jest oko³o po³owê mniej, jak wyni- ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Listy 300 za lata 2003-2006.
ka z zestawieñ publikowanych
przez ANR. Udzia³ w Licie 300 przedsiêbiorstw zakupionych lub czêciowo zakupionych
od Skarbu Pañstwa by³ stabilny i wynosi³ oko³o 30%. W latach 2005-2006 wyranie korzystnymi wynikami, powoduj¹cymi zakwalifikowanie do przedsiêbiorstw najlepszych, charakteryzowa³a siê znaczna liczba spó³dzielni. W tabeli 2 zestawiono informacje charakteryzuj¹ce poszczególne formy organizacyjno-prawne w zakresie zasobów ziemi jako wa¿nego czynnika produkcji przedsiêbiorstw rolniczych okrelaj¹cego posiadany naturalny potencja³
produkcyjny. Z zestawienia w tabeli 2 wynika, i¿ powierzchnia u¿ytków rolnych przedsiêbiorstw zakwalifikowanych do najlepszych w analizowanym okresie w ramach form organizacyjno-prawnych waha³a siê nieznacznie, natomiast wyst¹pi³y wyrane ró¿nice pomiêdzy
analizowanymi formami organizacyjno-prawnymi. Podobnie, jak we wczeniejszych rankingach najwiêksz¹ powierzchni¹ u¿ytków rolnych charakteryzowa³y siê jednoosobowe spó³ki Agencji, które przeciêtnie dysponowa³y powierzchni¹ u¿ytków rolnych powy¿ej 2 tys.
ha, co stanowi³o ponad 4 razy wiêcej w porównaniu z gospodarstwami w dzier¿awie osób
fizycznych (grupie jednostek charakteryzuj¹cej siê najmniejszym obszarem u¿ytków rolnych) i ponad 2 razy wiêcej w porównaniu do przedsiêbiorstw zakupionych, czyli gospodarstw prywatnych uczestników Listy 300. Rolnicze spó³dzielnie produkcyjne klasyfikowane jako najlepsze w latach 2003-2006 charakteryzowa³y siê powierzchni¹ u¿ytków rolnych mniejsz¹ od gospodarstw prywatnych o 30% w 2003 roku, 27% w 2004 roku, 23% w
2005 i 20% w 2006 roku. W tabeli 3 zestawiono wskaniki charakteryzuj¹ce poziom oraz
efektywnoæ zasobów pracy. W analizowanym okresie, oprócz wyranego zró¿nicowania
zasobów ziemi w poszczególnych formach organizacyjno-prawnych wyst¹pi³y ró¿nice w
poziomie zatrudnienia. Dane zestawione w tabeli 3 wskazuj¹, ¿e najni¿sze zatrudnienie w
Tabela 2. Zmiany powierzchni u¿ytków rolnych przedsiêbiorstw wielkoobszarowych wed³ug form organizacyjnoprawnych w latach 2003- 2006
Forma organizacyjno- prawna
Gospodarstwa prywatne
Gospodarstwa w dzier¿awie w tym:
dzier¿awy osób fizycznych
dzier¿awy spó³ek pracowniczych
dzier¿awy pozosta³e
Jednoosobowe spó³ki AN R
Rolnicze spó³dzielnie produkcyjne

Powierzchnia w ha w roku
2003

2004

2005

2006

986,4
1005,7
469,5
888,3
1412,2
2107,9
690,3

911,1
1003,3
457,5
789,2
1425,5
2045,7
668,6

988,4
939,9
407,9
785,8
1371,2
2221,6
762,5

1014,7
1067,7
631,3
923,2
1279,9
2345,4
809,3

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Listy 300 za lata 2003- 2006.
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Tabela 3. Charakterystyka zmian zasobów pracy i ich efektywnoæ w latach 2003- 2006
Forma organizacyjno- prawna

Liczba przedsiêbiorstw w roku
2003

2004

2005

2006

Przeciêtne zatrudnienie
Gospodarstwa prywatne
Gospodarstwa w dzier¿awie, w tym:
dzier¿awy osób fizycznych
dzier¿awy spó³ek pracowniczych
dzier¿awy pozosta³e
Jednoosobowe spó³ki ANR
Rolnicze spó³dzielnie produkcyjne

49
49
34
10
34
47
122
32

37
30
32
9
34
38
96
29

47
37
31
8
32
38
107
46

47
37
34
8
35
36
107
46

Wydajnoæ pracy  przychody [tys.z³/osobê]
Gospodarstwa prywatne
Gospodarstwa w dzier¿awie, w tym
dzier¿awy osób fizycznych
dzier¿awy spó³ek pracowniczych
dzier¿awy pozosta³e
Jednoosobowe spó³ki ANR
Rolnicze spó³dzielnie produkcyjne

64,6
78,4
68,8
75,4
65,1
70,1
48,3
44,4

92,4
116,3
97,8
125,3
76,8
111,1
66,1
63,2

70,1
88,3
74,8
94,5
63,4
81,4
60,4
46,4

80,0
98,6
84,4
90,5
72,0
96,5
67,5
57,4

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie Listy 300 za lata 2003- 2006.

wiêkszoci form organizacyjno-prawnych by³o w 2004 roku wród wielkoobszarowych przedsiêbiorstw uznanych za najlepsze. Najwy¿szy poziom zatrudnienia w przeliczeniu na przedsiêbiorstwo utrzymywa³y jednoosobowe spó³ki ANR, natomiast najni¿szy gospodarstwa w dzier¿awie osób fizycznych, co wynika³o m.in. z wyranego zró¿nicowania posiadanej powierzchni
u¿ytków rolnych. Jednak w przeliczeniu na jednostkê powierzchni najwy¿sze zatrudnienie
utrzymywa³y rolnicze spó³dzielnie produkcyjne (rednio w latach 2003-2006 oko³o 5,2 osoby
na 100 ha u¿ytków rolnych) oraz jednoosobowe spó³ki Agencji (5,0 osoby w przeliczeniu na
100 ha UR), w dalszej kolejnoci plasowa³y siê jednostki dzier¿awione przez spó³ki pracownicze (4,0) oraz przedsiêbiorstwa prywatne (3,9). rednie zatrudnienie poni¿ej 2 osób w przeliczeniu na 100 ha u¿ytków rolnych w analizowanym okresie osi¹gnê³y jednostki w dzier¿awie
osób fizycznych (1,8 osoby na 100 ha UR). Poziom zatrudnienia jest warunkowany rodzajem
prowadzonej dzia³alnoci i w du¿ej mierze wynika z jej specyfiki.
Wa¿nym wskanikiem dotycz¹cym zasobów pracy jest ich efektywnoæ. W analizowanej
zbiorowoci wydajnoæ pracy mierzono przychodami przedsiêbiorstwa w przeliczeniu na zatrudnionego. Z zestawienia w tabeli 3 wynika, ¿e najwy¿sz¹ wydajnoæ pracy uzyskano w
2004 roku, czyli pierwszym roku cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej, co wynika³o m.in. z
bardzo korzystnego dla rolnictwa w tym roku przebiegu warunków pogodowych. W kolejnych dwóch latach analizowane przedsiêbiorstwa wielkoobszarowe uzyska³y przeciêtnie ni¿sz¹
wydajnoæ pracy o 24% w 2005 roku i 13% w 2006 roku. W zakresie wydajnoci pracy wyst¹pi³y wyrane ró¿nice miêdzy formami organizacyjno-prawnymi. Corocznie najwy¿sze wskaniki w tym zakresie osi¹ga³y gospodarstwa prywatne oraz jednostki w dzier¿awie osób
fizycznych. Najni¿sz¹ wydajnoæ pracy osi¹ga³y rolnicze spó³dzielnie produkcyjne, w których wskanik ten by³ o 42-47% ni¿szy w porównaniu do wielkoobszarowych przedsiêbiorstw sprywatyzowanych i tylko o 4% w 2003 roku oraz a¿ 23% w 2005 roku ni¿szy w
zestawieniu z przeciêtn¹ wydajnoci¹ uzyskiwan¹ w jednoosobowych spó³kach Agencji.
W tabeli 4 zestawiono wielkoci wskaników rentownoci analizowanych form organizacyjno-prawnych osi¹gniête w latach 2003-2006. Dzia³alnoæ gospodarcza prowadzona w
latach 2003-2006 przez podmioty o zró¿nicowanych formach organizacyjnych i prawnych
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Tabela 4. Charakterystyka rentownoci przedsiêbiorstw wielkoobszarowych w latach 2003- 2006
Forma organizacyjno- prawna

Wielkoæ wskanika w roku [%]
2003

2004

2005

2006

Rentownoæ dzia³alnoci gospodarczej ogó³em
Gospodarstwa prywatne
Gospodarstwa w dzier¿awie, w tym:
dzier¿awy osób fizycznych
dzier¿awy spó³ek pracowniczych
dzier¿awy pozosta³e
Jednoosobowe spó³ki ANR
Rolnicze spó³dzielnie produkcyjne

8,29
11,64
8,44
12,42
6,23
8,65
4,32
5,34

17,18
20,45
17,53
24,79
17,10
15,50
10,40
15,20

9,76
12,35
11,03
18,92
9,86
9,24
6,34
6,83

11,23
14,31
12,29
19,73
10,75
12,90
7,38
7,96

Wskanik rentownoci aktywów ogó³em
Gospodarstwa prywatne
Gospodarstwa w dzier¿awie, w tym:
dzier¿awy osób fizycznych
dzier¿awy spó³ek pracowniczych
dzier¿awy pozosta³e
Jednoosobowe spó³ki ANR
Rolnicze spó³dzielnie produkcyjne

21,08
22,22
19,30
18,09
19,67
19,44
19,45
23,37

23,23
20,03
25,46
20,51
19,50
20,28
19,27
27,22

18,87
20,32
16,65
14,68
16,48
17,70
16,27
21,29

19,55
20,17
17,89
12,60
17,04
19,54
15,80
22,93

Wskanik rentownoci kapita³u w³asnego ogó³em
Gospodarstwa prywatne
Gospodarstwa w dzier¿awie, w tym:
dzier¿awy osób fizycznych
dzier¿awy spó³ek pracowniczych
dzier¿awy pozosta³e
Jednoosobowe spó³ki ANR
Rolnicze spó³dzielnie produkcyjne

14,93
15,99
22,40
27,72
22,83
19,21
3,35
5,77

29,16
28,44
43,88
36,80
40,21
50,78
8,97
15,63

12,04
13,56
18,82
22,84
18,52
17,52
5,02
5,66

14,76
16,08
22,80
17,62
20,61
25,83
5,50
7,71

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie Listy 300 za lata 2003- 2006.

uczestnicz¹cych w Licie 300 by³a rentowna. Najwy¿sz¹ rentownoæ zarówno dzia³alnoci
gospodarczej, aktywów, jak i kapita³u w³asnego przedsiêbiorstwa uzyska³y w 2004 roku,
czyli roku przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Jest to okrelane jako tzw. efekt akcesji.
Analiza uzyskanych wyników finansowych potwierdza, i¿ jak dotychczas pierwszy rok
cz³onkostwa by³ najkorzystniejszym, co wynika³o z korzystnych dla rolnictwa warunków
pogodowych oraz wdro¿enia instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, g³ównie systemu
dop³at unijnych. W 2004 roku w mniejszym stopniu skorzysta³y z uproszczonego systemu
dop³at unijnych spó³ki ANR jako gospodarstwa specjalistyczne i bardzo intensywne w
porównaniu do jednostek w dzier¿awie oraz prywatnych. W tym roku ró¿nego rodzaju
dotacje i dop³aty najwy¿szy odsetek stanowi³y w przychodach gospodarstw w dzier¿awie
(9,1%) oraz prywatnych (8,2%), za najni¿szy w spó³kach ANR (7,9%) [Guzewicz, Kulawik
2005]. Najni¿sze wielkoci wskanika rentownoci dzia³alnoci gospodarczej obserwowano
w 2003 roku, za rentownoci aktywów i kapita³u w³asnego w 2005 roku.
W latach 2003-2006 najkorzystniejsze wielkoci wskanika rentownoci dzia³alnoci
gospodarczej, obliczanego jako relacja wyniku finansowego brutto uzyskiwanego z dzia³alnoci gospodarczej do sumy przychodów ze sprzeda¿y i zrównanych z nimi pozosta³ych
przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych, zanotowa³y gospodarstwa prywatne oraz w dzier¿awie. Sporód jednostek w dzier¿awie najwy¿sze wielkoci tego wskanika osi¹ga³y gospodarstwa dzier¿awione przez osoby fizyczne. By³ on w roku 2003 wy¿szy
o 6,7%, w 2004  o 21,2%, a w 2005 roku a¿ o 53,2% w porównaniu z wskanikiem notowa-
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nym w gospodarstwach prywatnych uczestnicz¹cych w Licie 300 Najni¿sz¹ wielkoci¹
wskanika rentownoci dzia³alnoci gospodarczej w analizowanym okresie charakteryzowa³y siê jednoosobowe spó³ki ANR. By³ on od 2,4 (w roku 2004) do 3 razy (w 2005 roku)
ni¿szy w porównaniu do przedsiêbiorstw w dzier¿awie osób fizycznych. Rolnicze spó³dzielnie produkcyjne uzyskiwa³y tylko nieznacznie korzystniejsze wyniki od spó³ek ANR. Oznacza to, i¿ w³anie rolnicze spó³dzielnie produkcyjne i spó³ki ANR wyró¿nia³y siê wyranie
ni¿sz¹ efektywnoci¹ realizowanych przychodów.
Wskanik rentownoci aktywów, okrelaj¹cy mo¿liwoci generowania wartoci dodanej netto przez maj¹tek przedsiêbiorstwa, wykazywa³ znacznie mniejsze zró¿nicowanie w
porównaniu do wskanika rentownoci dzia³alnoci gospodarczej. Dotyczy to zarówno
analizy w kolejnych latach, jak i porównañ miêdzy poszczególnymi formami organizacyjnoprawnymi. W analizowanym okresie najwy¿sz¹ efektywnoæ zaanga¿owanego w przedsiêbiorstwie maj¹tku wykazywa³y rolnicze spó³dzielnie produkcyjne, w których przeciêtnie
jedna z³otówka aktywów wypracowywa³a 24 grosze wartoci dodanej netto, za najmniejsz¹
w jednoosobowych spó³kach ANR, w których kszta³towa³a siê na poziomie oko³o 18 groszy. W latach 2003-2006 najbardziej stabilny poziom, wynosz¹cy 20% tego wskanika utrzymywa³y gospodarstwa prywatne. Wielkoæ tego wskanika waha³a siê w kolejnych latach,
co utrudnia okrelenie kszta³towania jego tendencji w czasie. Jednak¿e wskanik ten wykazuje tendencjê malej¹c¹ wraz ze zwiêkszaniem powierzchni u¿ytków rolnych, czyli efektywnoæ gospodarowania maj¹tkiem jest mniejsza w gospodarstwach dysponuj¹cych wiêkszym obszarem [Grontkowska 2004].
W latach 2003-2006 ujawni³o siê wyrane zró¿nicowanie wskanika rentownoci kapita³u w³asnego miêdzy analizowanymi formami organizacyjno-prawnymi. W przedsiêbiorstwach sprywatyzowanych mieci³ siê w przedziale od 13,6 w 2003 roku do 28,4% w 2004
roku. W jednostkach w dzier¿awie waha³ siê od 18,8 do 43,9%. Natomiast na najni¿szym
poziomie obserwowano jego wielkoæ w jednoosobowych spó³kach ANR (od 3,3 do prawie
9%) oraz rolniczych spó³dzielniach produkcyjnych (od 5,7 do 15,6%).
PODSUMOWANIE
Gospodarstwa wielkoobszarowe s¹ historycznie utrwalonym elementem polskiego rolnictwa.
W ostatnich kilkunastu latach wskutek procesów dzier¿awy i zakupu gruntów Skarbu Pañstwa
wzrasta ich udzia³ w strukturze obszarowej gospodarstw oraz ich rola w kszta³towaniu nowoczesnego rolnictwa, wysokowydajnego i rentownego. Gospodarstwa te osi¹gaj¹ wysok¹, konkurencyjn¹ w skali europejskiej wydajnoæ pracy, przy stosunkowo niewielkim zatrudnieniu.
W zakresie rentownoci dzia³alnoci gospodarczej przewagê wykazuj¹ jednostki w
dzier¿awie, niezale¿nie czy s¹ realizowane przez osoby fizyczne, spó³ki pracownicze czy
inne podmioty, oraz przedsiêbiorstwa bêd¹ce w³asnoci¹ prywatn¹ (jednostki sprywatyzowane czêciowo i ca³kowicie), natomiast w zakresie rentownoci aktywów przewagê wykazuj¹ rolnicze spó³dzielnie produkcyjne, chocia¿ ró¿nice miêdzy formami organizacyjno-prawnymi nie s¹ istotne. W latach 2003-2006 ujawni³o siê wyrane zró¿nicowanie wskanika
rentownoci kapita³u w³asnego, który by³ najwy¿szy w przedsiêbiorstwach sprywatyzowanych i w dzier¿awie, natomiast najni¿szy jego poziom osi¹ga³y jednoosobowe spó³ki ANR
oraz rolnicze spó³dzielnie produkcyjne.
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Anna Grontkowska
THE LEGAL AND ORGANIZATION FORM VS EFFECTIVENESS OF LARGE
AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary
The paper aims to analyze the changes that took place in the large area agricultural enterprises which
participated in the Ranking of 300 the best agricultural enterprises in the period 2003-2006. There were
analyzed changes in land and labour use, labour efficiency and profitability of economic activity as well as
profitability of assets and profitability of own capital. The analyzed enterprises were of different legal
forms: private, leased, joint companies, one-man companies of Agency of Agricultural Property and
cooperatives. The paper argues that the large area enterprises obtained high effectiveness of labour having
low level of employment. With regard to the profitability of economic activity the best were leased and
private enterprises, while the best profitability of assets showed the cooperatives. The profitability of own
capital differ between the entities of different legal form. In the privatized entities it reached from 13,6%
in the year 2003 to 28,4% in the year 2004. Accordingly in the leased farms it ranged from 18,8% to 43,9%.
The lowest level of this ratio was observed in one-men companies and cooperatives.
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