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S y n o p s i s. W opracowaniu zaprezentowano zmiany w zakresie wyposa¿enia wielkoobszarowych przedsiêbiorstw rolniczych w podstawowe czynniki produkcji oraz zagadnienia zwi¹zane z ich substytucj¹. Najwiêksze zmiany zaobserwowano w zakresie substytucji pracy kapita³em, które wyra¿a³y siê przede wszystkim wzrostem technicznego
uzbrojenia pracy. Procesom, tym towarzyszy³ wzrost produkcji, który umo¿liwi³ poprawê uzyskiwanych wyników w zakresie produktywnoci ziemi i pracy.

WPROWADZENIE
Jedn¹ z cech odró¿niaj¹cych w przesz³oci gospodarstwo rolne od innych podmiotów
produkcyjnych by³a ma³a relacja z otoczeniem. Wspó³czenie przedsiêbiorstwa rolnicze
pozostaj¹ pod ci¹g³ym wp³ywem bodców zewnêtrznych. Otoczenie przedsiêbiorstw charakteryzuje siê du¿¹ zmiennoci¹, co wymusza na funkcjonuj¹cych jednostkach podejmowanie dzia³añ dostosowawczych. Zachodz¹ce zmiany mia³y miejsce zarówno w zakresie
relacji cen produktów rolniczych i rodków produkcji, jak i w zakresie cen czynników produkcji. Ceny rodków produkcji ros³y szybciej ni¿ ceny produktów rolniczych, co zdaniem
Ziêtary [2008] jest ponadczasow¹ prawid³owoci¹. Zmiany cen czynników produkcji by³y
zró¿nicowane. W latach 1998-2007 ceny ziemi wzros³y prawie 3-krotnie, ceny pracy  ponad
2-krotnie, a koszt zaanga¿owania kapita³u obcego uleg³ zmniejszeniu ponad 5-krotnie (GUS,
NBP). Zmiany te by³y jedn¹ z przes³anek do podejmowania przez przedsiêbiorstwa dzia³añ
dostosowawczych do nowych warunków w zakresie organizacji i poziomu produkcji, jak i
struktury i wielkoci zaanga¿owania czynników produkcji.
Skala powi¹zañ przedsiêbiorstw z otoczeniem wzrasta wraz ze wzrostem wielkoci przedsiêbiorstwa. Du¿e przedsiêbiorstwa rolnicze s¹ charakterystycznymi podmiotami dla rolnictwa europejskiego. Ich znaczenie wzrasta wraz z rozwojem ca³ego rolnictwa danego kraju
[Poczta, Sadowski, ledziñska 2008]. Kierunek tych zmian jest zgodny z teori¹ drogi rozwoju rolnictwa wiatowego, wed³ug której podmiot rolniczy w wyniku zmian uwarunkowañ
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zewnêtrznych i wewnêtrznych przechodzi ewolucjê od gospodarstwa ch³opskiego do przedsiêbiorstwa agrobiznesu [Tomczak 2006]. W ró¿nych badaniach przyjmowane s¹ odmienne
kryteria skali wielkoci. Coraz czêciej, szczególnie w porównaniach miêdzynarodowych
stosowane s¹ miary ekonomiczne. Kategoria przedsiêbiorstw wielkoobszarowych jest przyk³adem podejcia tradycyjnego, w którym rozmiar dzia³alnoci uto¿samiany by³ z wielkoci¹
posiadanego zasobu. Najczêciej przedsiêbiorstwa wielkoobszarowe definiowane by³y jako
podmioty produkcyjne w formie zorganizowanej o powierzchni ponad 100 ha [Gucewicz i in.
2006] oraz oparte g³ównie na najemnej sile roboczej [Ziêtara 1998]. Podzia³ ten staje siê
jednak coraz mniej wyrazistym. Wa¿nym kryterium wyodrêbnienia tej kategorii jest t³o historyczne zwi¹zane z genez¹ powstania tych podmiotów w obecnej formie. Wiêkszoæ z
nich zosta³a utworzona w wyniku przeprowadzenia w Polsce procesu przekszta³ceñ w³asnociowych, w ramach którego nowo tworzone jednostki poddano procesowi restrukturyzacji. Nowa organizacja podmiotu w zakresie formy prawnej, w³asnociowej i organizacyjnej stworzy³a mo¿liwoæ wyboru kierunku produkcji w oparciu o nowy zasób. Proces tworzenia w³aciwej struktury czynników produkcji by³ procesem dynamicznym i ci¹g³ym, w
zwi¹zku z silnymi zmianami otoczenia oraz barierami zwi¹zanymi z pozyskiwaniem po¿¹danej wielkoci poszczególnych zasobów. Celem opracowania jest okrelenie zmian w zakresie wyposa¿enia przedsiêbiorstw rolniczych w podstawowe czynniki produkcji oraz prezentacja zagadnieñ zwi¹zanych z ich substytucj¹. Jako obiekt badañ wybrano wielkoobszarowe przedsiêbiorstwa rolnicze, które charakteryzuj¹ siê najwiêksz¹ mobilnoci¹ czynników produkcji. W Polsce gospodarstw rolniczych o powierzchni 100 ha i wiêcej w 2007 roku
funkcjonowa³o 8109. Stanowi³y one 0,3% ogólnej liczby gospodarstw rolniczych, u¿ytkuj¹c 17,7% u¿ytków rolnych kraju [GUS 2008].
MATERIA£ BADAWCZY
Grupa przedsiêbiorstw do badañ zosta³a wytypowana w sposób celowy sporód podmiotów, które nieprzerwanie w latach 1998-2005 bra³y udzia³ w Rankingu 300 najlepszych
przedsiêbiorstw rolniczych. Na tej podstawie zbudowano grupê badawcz¹ sk³adaj¹c¹ siê
z 45 podmiotów. G³ównym obszarem analizy by³y zmiany w zasobach czynników produkcji,
ze szczególnym uwzglêdnieniem zagadnieñ zwi¹zanych z ich substytucj¹. Jako dodatkow¹
ilustracjê tego zagadnienia przedstawiono studium przypadku wielkoobszarowego przedsiêbiorstwa rolniczego, na bazie którego zaprezentowano dane z lat 1995-2008. Obejmuj¹
one w zasadzie ca³y okres funkcjonowania tych jednostek, które w wiêkszoæ rozpoczyna³y
swoje dzia³anie w latach 1993-1995. W celu uzupe³nienia prowadzonej analizy z grupy badawczej wydzielono dwie podgrupy ze wzglêdu na realizowany kierunek produkcji, tj. przedsiêbiorstwa rolinne i mieszane.
WYNIKI BADAÑ
Poziom wyposa¿enia wielkoobszarowych przedsiêbiorstw rolniczych w czynniki produkcji w latach 1998-2005 ulega³ zmianom (tab. 1). Jedynie w zakresie ziemi zaobserwowano
stabiln¹ sytuacjê. Zasoby ziemi w dyspozycji badanych jednostek w 2005 roku w zasadzie
nie uleg³y zmianie w stosunku do 1998 roku pod wzglêdem wielkoci powierzchni ogólnej,
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Tabela 1. Zasoby czynników produkcji wielkoobszarowych przedsiêbiorstw rolniczych w latach 1998- 2005
Wyszczególnienie

Wielkoci w roku

Powierzchnia ogólna [ha]
w tym u¿ytki rolne [ha]
Grunty zakupione [ha]
Zatrudnienie na 100 ha UR
K apita³ [tys. z³]

19 9 8

19 9 9

2000

2001

2002

2003

2004

2005

890
833
17 2
3,7
2690

906
836
166
3,3
2725

914
856
181
3
3155

923
871
198
2,9
3602

871
820
213
2,8
3405

908
863
242
2,9
3891

887
843
225
2,7
4339

892
846
231
3
4575

ród³o: opracowanie w³asne.

jak i powierzchni u¿ytków rolnych. W badanym okresie wielkoæ tych mierników ulega³a
zmianom, jednak ich wahania nie przekracza³y 5% w stosunku do roku bazowego. Analizuj¹c zasoby ziemi badanych przedsiêbiorstw nale¿y zwróciæ uwagê na zmiany w zakresie
tytu³u prawnego do u¿ytkowanych gruntów. W ca³ym okresie badañ systematycznie wzrasta³a iloæ gruntów zakupionych, których udzia³ w powierzchni ogólnej zwiêkszy³ siê z
19,3% w 1998 roku do 25,9% w 2005 roku. Zmiennoæ tej cechy nie by³a du¿a, jednak nale¿y
podkreliæ stabilnoæ trendu wzrostowego. Badane jednostki posiada³y niski poziom zatrudnienia (tab. 1), najwy¿sze wystêpowa³o w 1998 roku i wynosi³o 3,7 osoby na 100 ha
u¿ytków rolnych. W kolejnych latach przedsiêbiorstwa podejmowa³y dalsze próby ograniczania wielkoci zatrudnienia. Najni¿sz¹ jego wielkoæ odnotowano w 2004 roku  2,7 osoby na 100 ha UR. Sta³a tendencja ograniczania zatrudnienia wystêpowa³a do 2002 roku. W
kolejnych latach jego wielkoæ ustabilizowa³a siê na poziomie oko³o 3 osób na 100 ha UR.
Trwa³e dalsze ograniczanie zatrudnienia by³o trudne do zrealizowania. W najbli¿szej przysz³oci nale¿y oczekiwaæ ustabilizowania siê tego wskanika na dotychczasowym poziomie. Podobne wnioski na temat poziomu zatrudnienia w wielkoobszarowych przedsiêbiorstwach rolniczych prezentuje Guzewicz i in. [2006].
Najwiêksze zmiany w zakresie wyposa¿enia w podstawowe czynniki produkcji w badanych przedsiêbiorstwach dotyczy³y kapita³u. Kategoria ta w odró¿nieniu do pracy systematycznie ros³a. W 1998 roku przeciêtna wartoæ kapita³u przypadaj¹ca na jedno przedsiêbiorstwo wynosi³a 2690 tys. z³ i wzros³a w 2005 roku oko³o 1,7-krotnie (tab. 1).
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Rysunek 1. Zasoby kapita³u i pracy wielkoobszarowych przedsiêbiorstw rolniczych w przeliczeniu na 1
ha w latach 1998-2005
ród³o: opracowanie w³asne.
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Z przedstawionych danych wynika, ¿e g³ówne zmiany w zakresie zasobów czynników
produkcji dotyczy³y kapita³u i pracy. Zasoby ziemi w wielkoobszarowych przedsiêbiorstwach rolniczych pozostawa³y na sta³ym poziomie. Wartoæ kapita³u zaanga¿owanego w
maj¹tek trwa³y w przeliczeniu na jednostkê powierzchni wzrasta³a intensywnie od 2000 roku
(rys. 1). Jedynie w latach 1998-1999 odnotowano niewielk¹ korektê w tym zakresie. W ca³ym
okresie badawczym wartoæ zaanga¿owanego kapita³u w maj¹tek trwa³y wzros³a z 1,55 do
2,53 tys. z³ na 1 ha powierzchni ogólnej. Pomimo malej¹cych zasobów fizycznych pracy,
koszty zwi¹zane z korzystaniem z tego czynnika produkcji nie uleg³y zmniejszeniu. Pod
koniec okresu badawczego odnotowano nawet ich wzrost. By³o to zwi¹zane z systematycznie wzrastaj¹c¹ op³at¹ pracy. Jednoczenie poprawie ulega³a jej jakoæ. Wystêpuj¹ce procesy substytucji pracy kapita³em powodowa³y wprowadzanie do procesu technologicznego
coraz wydajniejszych maszyn. Pozwala³y one ograniczaæ zatrudnienie, wymagaj¹c jednoczenie coraz lepiej wykwalifikowanej obs³ugi. Intensywna mechanizacja procesu produkcyjnego, która mia³a miejsce w wielkoobszarowych przedsiêbiorstwach rolniczych pozwoli³a na znaczn¹ poprawê produktywnoci ziemi i pracy (tab. 2). Szczególnie du¿y wzrost
odnotowano w zakresie produktywnoci pracy, która uleg³a zwiêkszeniu z 89,4 tys. z³ w
1998 roku do 146,5 tys. z³ w 2005 roku. W du¿ej mierze by³ to wynik procesów substytucji
pracy kapita³em. Produktywnoæ ziemi w analizowanym okresie wzros³a z 3,3 tys. z³/ha w
1998 roku do 4,5 tys. z³/ha w 2005 roku. Wzrost ten wiadczy o du¿ych mo¿liwociach w
zakresie poprawy uzyskiwanych wyników produkcyjnych, które wystêpowa³y w obszarze
technologii i organizacji procesu produkcyjnego.
Tabela 2. Produktywnoæ ziemi i pracy w wielkoobszarowych przedsiêbiorstwach rolniczych w latach 1998- 2005
Wyszczególnienie

Wielkoæ w roku
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3,3
89,4

3,3
99,3

3,6
129,8

3,8
141,1

3,7
138,3

3,8
4,7
147,3 196,3

4,5
146,5

3,3
85,4

3,2
94,1

3,5
112,0

3,7
118,4

3,5
119,4

3,8
4,8
131,3 181,4

4,8
133,0

3,2
91,9

3,1
100,7

3,5
142,4

3,4
157,0

3,4
143,3

3,5
154,6

4,0
162,7

Przedsiêbiorstwa ogó³em
Produktywnoæ ziemi [tys. z³]
Produktywnoæ pracy [tys. z³]
Przedsiêbiorstwa mieszane
Produktywnoæ ziemi [tys. z³]
Produktywnoæ pracy [tys. z³]
Przedsiêbiorstwa rolinne
Produktywnoæ ziemi [tys. z³]
Produktywnoæ pracy [tys. z³]

4,4
217,1

ród³o: opracowanie w³asne.

W celu pog³êbienia prowadzonej analizy, grupê badawcz¹ podzielono na podgrupy ze
wzglêdu na realizowany kierunek produkcji. Z uwagi na liczebnoæ poszczególnych podgrup w badaniach uwzglêdniono dwie najliczniej reprezentowane, tj. przedsiêbiorstwa rolinne i mieszane. Tendencje w zakresie wielkoci zaanga¿owania pracy i kapita³u w obu
grupach by³y podobne (rys. 2). Wielkoæ zatrudnienia w badanych jednostkach ulega³a
systematycznemu ograniczeniu, jednak koszty z nim zwi¹zane nie mala³y, wykazuj¹c w
koñcowych latach badawczych niewielki wzrost. Zró¿nicowanie w ich zakresie miêdzy przedsiêbiorstwami rolinnymi, a mieszanymi kszta³towa³o siê w oczekiwany sposób. Nak³ady
ponoszone w tym zakresie by³y wiêksze w przedsiêbiorstwach mieszanych. Wynika³o to z
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Rysunek 2. Zasoby kapita³u i pracy wielkoobszarowych przedsiêbiorstw rolniczych w przeliczeniu na 1
ha w zale¿noci od realizowanego kierunku produkcji w latach 1998-2005
ród³o: opracowanie w³asne.

wiêkszej intensywnoci organizacji procesu produkcyjnego, co wi¹za³o siê z wiêkszym
zapotrzebowaniem na pracê. Jednoczenie w tej grupie jednostek, prowadzenie produkcji
zwierzêcej powinno wi¹zaæ siê z du¿ym zaanga¿owaniem kapita³owym w maj¹tek trwa³y.
Uzyskane wyniki okaza³y siê odmienne. Przedsiêbiorstwa mieszane w ca³ym okresie badawczym charakteryzowa³y siê mniejszymi zasobami kapita³u w przeliczeniu na jednostkê powierzchni ni¿ przedsiêbiorstwa rolinne. Wyjanienia tej sytuacji mo¿na poszukiwaæ w charakterze procesu inwestycyjnego w obu rodzajach przedsiêbiorstw. W produkcji rolinnej
wprowadzenie nowoczesnych, wydajnych technologii wi¹¿e siê z inwestycjami w zakresie
maj¹tku ruchomego. Poziom koniecznych do poniesienia w tym zakresie nak³adów jest
zdecydowanie mniejszy ni¿ w produkcji zwierzêcej. Mo¿na postawiæ tezê, ¿e przedsiêbiorstwa rolinne wczeniej rozpoczê³y wprowadzanie nowoczesnych rozwi¹zañ technicznych.
Przedsiêbiorstwa mieszane, w zwi¹zku z powi¹zaniem inwestycji w produkcji zwierzêcej z
inwestycjami w nieruchomoci i ich wysok¹ kapita³och³onnoci¹, nie podjê³y powszechnie
dzia³añ w tym zakresie. Ni¿szy zakres substytucji pracy kapita³em powodowa³ uzyskiwanie
ni¿szej produktywnoci pracy ni¿ w przedsiêbiorstwach rolinnych. Jednoczenie wiêksza
intensywnoæ prowadzonego procesu produkcyjnego pozwala³a tym podmiotom na uzyskiwanie wiêkszej produktywnoci ziemi. W obu badanych grupach wartoæ tych wskaników w ca³ym okresie badawczym uleg³a zwiêkszeniu (tab. 2). W przedsiêbiorstwach mieszanych produktywnoæ ziemi wzros³a z 3,3 do 4,8 tys. z³, a produktywnoæ pracy z 85,4 do 133
tys. z³. Przedsiêbiorstwa rolinne w zakresie produktywnoci ziemi uzyska³y wzrost z 3,2 do
4,0 tys. z³, a w zakresie produktywnoci pracy z 91,9 do 162,7 tys. z³.
Tabela 3. Zasoby ziemi, pracy i ich produktywnoæ w przyk³adowym wielkoobszarowym przedsiêbiorstwie
rolniczym w latach 1995- 2008
Wyszczególnienie
Powierzchnia ogólna [ha]
Zatrudnienie na 100 ha UR
Produktywnoæ ziemi [tys. z³]
Produktywnoæ pracy [tys. z³]
ród³o: opracowanie w³asne.

Wielkoæ w roku
19 9 8

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

628
4,3
1,65
38

628
4,6
2,95
64

638
4,2
3,42
81

644
3,4
5,05
169

657
2,4
3,73
166

657
2,6
4,86
227

657
2,6
6,76
272

657
2,4
7,06
339
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Rysunek 3. Zasoby kapita³u i pracy w przyk³adowym wielkoobszarowym przedsiêbiorstwie rolniczym
w przeliczeniu na 1 ha w latach 1995-2008
ród³o: opracowanie w³asne.

Jako uzupe³nienie zaprezentowanego materia³u wykorzystano dane pochodz¹ce z przyk³adowego wielkoobszarowego przedsiêbiorstwa rolniczego funkcjonuj¹cego w centralnej
Polsce na terenie Mazowsza. Prezentowane dane obejmuj¹ ca³y okres funkcjonowanie tego
podmiotu. Jest to szczególny przyk³ad jednostki, która przeprowadzi³a intensywny proces
inwestycyjny. Zmianie uleg³ kierunek produkcji z mieszanej na wyspecjalizowany w produkcji mleka. W analizowanej uprzednio populacji wiêkszoæ podmiotów pozostawa³a przy
realizowanym dotychczas kierunku produkcji lub podejmowa³a dzia³ania ekstensyfikuj¹ce
organizacjê produkcji. Prezentowana jednostka dysponowa³a stabilnymi zasobami ziemi,
które w 2008 roku wynosi³y 657 ha (tab. 3). W ca³ym okresie uleg³y one nieznacznemu
zwiêkszeniu. Systematycznie realizowany by³ wykup u¿ytkowanych gruntów, który w ocenie w³aciciela by³ warunkiem do podjêcia dzia³añ inwestycyjnych w zakresie produkcji
zwierzêcej. Pomimo intensyfikacji organizacji produkcji poziom zatrudniania ulega³ systematycznemu zmniejszeniu. W 1995 roku wynosi³ 4,3 os. na 100 ha UR. Na koniec analizowanego okresu jego poziom ustabilizowa³ siê w przedziale 2,4-2,6 os. na 100 ha UR.
Niski poziom zatrudnienia mo¿liwy by³ dziêki intensywnym procesom mechanizacji.
Poziom zaanga¿owania kapita³u w rzeczowy maj¹tek trwa³y wzrós³ z 1,1 tys. z³/ha w 1995
roku do 9,4 tys. z³/ha w 2008 roku (rys. 3). Natomiast poziom kapita³u zaanga¿owanego w
techniczne rodki substytuj¹ce pracê zwiêkszy³ siê z 0,6 tys. z³/ha w 1995 do 6,8 tys. z³/ha w
2008 roku. Pomimo systematycznie malej¹cego zatrudnienia, koszty zwi¹zane z wykorzystywaniem tego czynnika produkcji nie ulega³y zmniejszeniu podobnie jak w innych podmiotach. Substystytucja pracy kapita³em pozwoli³a na poprawê produktywnoci pracy i
ziemi (tab. 3). Najwiêkszy wzrost odnotowano w zakresie produktywnoci pracy z 38 tys. z³
w 1995 roku do 339 tys. z³ w 2008 roku. W tym samym okresie produktywnoæ ziemi zwiêkszy³a siê z 1,65 do 7,06 tys. z³.
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PODSUMOWANIE
Wielkoobszarowe przedsiêbiorstwa rolnicze s¹ jednostkami, w których przebiega³y
intensywne procesy substytucji pracy kapita³em. Wyra¿a³y siê one przede wszystkim wzrostem technicznego uzbrojenia pracy. Procesom tym towarzyszy³ wzrost produkcji. Ziemia
by³a czynnikiem, który jako jedyny charakteryzowa³ siê ma³¹ zmiennoci¹. Zachodz¹ce
zmiany w badanych jednostkach zobrazowano na rysunku 4, na którym wykrelono prost¹
S wyznaczaj¹c¹ tzw. cie¿kê ekspansji producenta, czyli drogê, po której porusza siê producent przechodz¹c na coraz wy¿sze poziomy produkcji [Nasi³owski 1993]. Krzywe P obrazuj¹
ró¿ne poziomy produkcji, które mog¹ byæ realizowane przy ró¿nych kombinacjach czynników produkcji. W badanych jednostkach najwiêksz¹ zmiennoæ wykaza³y praca i kapita³.
Prosta S ma praktycznie przebieg pionowy w stosunku do osi x, co oznacza, ¿e przechodzenie wielkoobszarowych przedsiêbiorstw rolniczych na kolejne poziomy produkcji by³o realizowane w wyniku anga¿owanie kolejnych jednostek kapita³u, przy ustabilizowanym poziomie kosztów pracy.

Rysunek 4. cie¿ka
ekspansji wielkoobszarowych przedsiêbiorstw
rolniczych
ród³o: opracowanie
w³asne na podstawie
[Nasi³owski 1993].

Tendencje zmian w zakresie prezentowanych kategorii we wszystkich analizowanych
grupach przedsiêbiorstw by³y podobne. Na uwagê zas³uguje zró¿nicowanie w zakresie
zaanga¿owania kapita³owego w przedsiêbiorstwach mieszanych i rolinnych. W opracowaniu postawiono tezê, ¿e inwestycje w zakresie produkcji zwierzêcej by³y warunkowane
kwesti¹ wykupu gruntów. Znajduje ona swoje potwierdzenie w materiale zgromadzonym w
oparciu o studium przypadku, w ramach którego zaprezentowano przyk³ad jednostki intensywnie rozwijaj¹cej produkcjê zwierzêc¹. W tym przypadku w pocz¹tkowym okresie realizowane inwestycje dotyczy³y wy³¹cznie produkcji rolinnej. Dopiero uzyskanie tytu³u w³asnoci umo¿liwi³o rozwój i wprowadzanie nowoczesnych technologii do produkcji zwierzêcej. W analizowanej zbiorowoci poziom wykupu gruntów w 2005 roku wynosi³ oko³o 25%.
Nale¿y oczekiwaæ, ¿e przy utrzymaniu tendencji wzrostowej w tym zakresie, poziom zaanga¿owania kapita³owego w przedsiêbiorstwach z produkcj¹ zwierzêc¹ powinien ulegaæ wzrostowi. Brak dzia³añ w tym zakresie mo¿e sk³aniaæ do rezygnacji z tego kierunku produkcji na
rzecz produkcji rolinnej. W grupie wielkoobszarowych przedsiêbiorstw rolniczych zmiany
w tym zakresie zosta³y ju¿ odnotowane [Kasztelan 2008].
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SUBSTITUTION OF PRODUCTION FACTORS IN THE LARGE SCALE AGRICULTURAL COMPANIES

Summary
Summary: Article presents changes in the basic production assets in the large scale agricultural
companies and its substitution. The most significant changes were observed in the level of capital
invested in the fixed assets, which has been systematically increased. At the same time when the labour
endowments decreased, its costs started to rise. An increase in the technical labour equipment was
accompanied by the labour efficiency and capital productivity enlargement. Land endowments remained
at the same level.
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