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Synopsis. Przedstawiono intensywno�æ produkcji wielkoobszarowych przedsiêbiorstw rolniczych w latach 1998-
2005, z wykorzystaniem kategorii intensywno�ci prowadzenia i intensywno�ci podstawowej. Badania przeprowa-
dzono na trzech grupach przedsiêbiorstw, wydzielonych wed³ug realizowanego kierunku produkcji (ro�linne, miesza-
ne i zmieniaj¹ce kierunek). Przedsiêbiorstwa zmieniaj¹ce kierunek produkcji charakteryzowa³y siê najni¿szym
poziomem intensywno�ci prowadzenia oraz najwiêksz¹ sprawno�ci¹ poniesionych nak³adów. Jednocze�nie grupa ta
by³a najaktywniejsza w dokonywaniu zmian w zasobach czynników produkcji, a w szczególno�ci ziemi. Najwy¿szy
poziom intensywno�ci prowadzenia uzyskiwa³y przedsiêbiorstwa mieszane. Wszystkie badane grupy poprawi³y
efektywno�æ ponoszonych nak³adów. Poziom intensywno�ci podstawowej w ca³ej zbiorowo�ci by³ zbli¿ony.

Wstêp
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 zewnêtrznych i wewnêtrznych przechodzi ewolucjê
od gospodarstwa ch³opskiego do przedsiêbiorstwa agrobiznesu [Tomczak 2006]. W ró¿nych bada-
niach przyjmowane s¹ odmienne kryteria skali wielko�ci. Coraz czê�ciej, szczególnie w porównaniach
miêdzynarodowych stosowane s¹ miary ekonomiczne. Kategoria przedsiêbiorstw wielkoobszaro-
wych jest przyk³adem podej�cia tradycyjnego, w którym rozmiar dzia³alno�ci uto¿samiany by³ z
wielko�ci¹ posiadanego zasobu. Najczê�ciej przedsiêbiorstwa wielkoobszarowe definiowane by³y
jako podmioty produkcyjne w formie zorganizowanej o pow. ponad 100 ha [Gucewicz i in. 2006] oraz
oparte g³ównie na najemnej sile roboczej [Ziêtara 1998]. Podzia³ ten staje siê jednak coraz mniej
wyrazisty. Wa¿nym kryterium wyodrêbniaj¹cym kategoriê jest t³o historyczne zwi¹zane z genez¹
powstania tych podmiotów w obecnej formie. Wiêkszo�æ z nich zosta³a utworzona w wyniku przepro-
wadzenia w Polsce procesu przekszta³ceñ w³asno�ciowych, w ramach którego nowo tworzone jed-
nostki poddano procesowi restrukturyzacji. Nowa organizacja podmiotu w zakresie formy prawnej,
w³asno�ciowej i organizacyjnej stworzy³a mo¿liwo�æ wyboru (lub zmiany) kierunku gospodarczego i
zamierzonego poziomu produkcji. Przedmiotem badañ w tym opracowaniu by³a intensywno�æ pro-
dukcji, która nierozerwalnie wi¹¿e siê z ww. kwestiami. Jako obiekt badañ wybrano wielkoobszarowe
przedsiêbiorstwa rolnicze, które ze wzglêdu na genezê powstania posiada³y potencjalnie du¿e mo¿li-
wo�ci w zakresie kreowania poziomu ww. kategorii.

Materia³ i metodyka badañ
G³ównym celem opracowania by³o zbadanie jak kszta³towa³a siê intensywno�æ produkcji w

badanych przedsiêbiorstwach rolniczych. W pracy intensywno�æ produkcji rozumiana by³a jako
³¹czna wielko�æ nak³adów pracy ¿ywej i uprzedmiotowionej na jednostkê powierzchni [Wo�, Tom-
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czak 1983]. Dodatkowo zgodnie z podzia³em wprowadzonym przez Aeroeboe dokonano podzia³u
intensywno�ci produkcji na intensywno�æ prowadzenia i intensywno�æ podstawow¹ [Manteuffel
1984]. Intensywno�æ prowadzenia rozumiana by³a jak dotychczas, jako wielko�æ nak³adów pracy i
�rodków obrotowych na jednostkê powierzchni, natomiast pojêcie intensywno�ci podstawowej
poszerzono poza kosztami �rodków trwa³ych o koszty utraconych korzy�ci z tytu³u zaanga¿owania
�rodków w ziemiê i maj¹tek obrotowy. W zwi¹zku z ograniczonym dostêpem do danych pierwot-
nych na poziomie przedsiêbiorstwa jako koszt �rodków trwa³ych przyjêto amortyzacjê, natomiast
koszt alternatywny zaanga¿owanego kapita³u w ziemiê i maj¹tek obrotowy okre�lono na podstawie
oprocentowania 52-tygodniowych bonów skarbowych. Zgodnie z literatur¹, koszt ten powinien
byæ okre�lony w stosunku do najlepszego z dostêpnych rozwi¹zañ alternatywnych [Samuelson,
Nordhaus 1997]. Bony skarbowe jako instrument minimalizuj¹cy ryzyko zosta³y uznane za najlep-
sze rozwi¹zanie. W jednostkach, które dzier¿awi³y ziemiê, do ustalenia poziomu intensywno�ci
podstawowej przyjêto koszty dzier¿awy. Ziemiê zakupion¹ wyceniono wed³ug �rednich cen GUS
dla danego roku i skorygowan¹ o wska�nik bonitacji gleb. W ca³ym opracowaniu intensywno�æ
produkcji mierzona by³a w ujêciu  ekonomicznym [Urban 1981].

Badania przeprowadzono na grupie wielkoobszarowych przedsiêbiorstw rolniczych, które nie-
przerwanie w latach 1998-2005 uczestniczy³y w �Rankingu 300 najlepszych przedsiêbiorstw rolni-
czych�. Dodatkowo zbiorowo�æ ta zosta³a podzielona na grupy ze wzglêdu na realizowany kieru-
nek produkcji. W wyniku przeprowadzonej analizy wyznaczono trzy podgrupy badawcze:
przedsiêbiorstwa ro�linne, przedsiêbiorstwa mieszane i przedsiêbiorstwa ekstensyfikuj¹ce organi-
zacjê produkcji. W sk³ad dwóch pierwszych podgrup wchodzi³y podmioty, które przez ca³y okres
badawczy realizowa³y niezmiennie dany kierunek produkcji. Na potrzeby trzeciej grupy, wyselek-
cjonowano podmioty, które podejmowa³y dzia³ania zwi¹zane ze zmian¹ kierunku produkcji. Kieru-
nek realizowanych zmian przez badane podmioty by³ zró¿nicowany, zwi¹zany zarówno z dzia³ania-
mi intensyfikuj¹cymi, jaki i ekstensyfikuj¹cymi organizacjê. Najliczniejsz¹ grupê stanowi³y jednostki
ekstensyfikuj¹ce produkcjê z mieszanej do ro�linnej, które utworzy³y trzeci¹ grupê badawcz¹.

Wyniki badañ
Wielkoobszarowe przedsiêbiorstwa rolnicze w zale¿no�ci od kierunku produkcji jaki realizowa³y

dysponowa³y ró¿nymi zasobami czynników produkcji. Najmniejsz¹ powierzchni¹ gruntów dyspono-
wa³y przedsiêbiorstwa ro�linne zarówno pod wzglêdem powierzchni ogólnej, jak i u¿ytków rolnych
(tab. 1). Wiêksze zasoby ziemi o oko³o 190 ha pozostawa³y przeciêtnie w dyspozycji przedsiêbiorstw
mieszanych. Obie grupy zachowywa³y siê stabilnie w ca³ym okresie pod wzglêdem powierzchni
u¿ytkowanych gruntów. W 2005 roku w stosunku do 1998 roku odnotowano nieznaczny wzrost
powierzchni ogólnej i u¿ytków rolnych na poziomie 1-2%. Najwiêkszymi zasobami ziemi dysponowa-
³y przedsiêbiorstwa ekstensyfikuj¹ce intensywno�ci organizacji. W tej grupie podmiotów �rednia
powierzchnia ogólna gospodarstwa w 1998 roku wynosi³a 1054 ha. Zmiana kierunku produkcji naj-
czê�ciej wi¹¿e siê ze zmianami w zakresie wyposa¿enia w czynniki produkcji. Przedsiêbiorstwa eksten-
syfikuj¹ce organizacje wykazywa³y siê wiêksz¹ aktywno�ci w zakresie zmiany zasobu ziemi ni¿ pozo-
sta³e grupy. Ponadto, kierunek zarejestrowanych zmian w tych jednostkach by³ odmienny.
Przedsiêbiorstwa ogranicza³y wielko�æ zasobów ziemi, które w ca³ym okresie badawczym uleg³y
zmniejszeniu o 8%. Dzia³ania te doprowadzi³y do poprawy struktury powierzchni ogólnej, w której
udzia³ u¿ytków rolnych zwiêkszy³ siê z 90% w 1998 roku do 93% w 2005. W pozosta³ych dwóch
grupach nie odnotowano zmian w tym zakresie. Najlepsz¹ strukturê powierzchni ogólnej posiada³y
przedsiêbiorstwa mieszane, gdzie udzia³ u¿ytków rolnych znajdowa³ siê na poziomie 96%.

Wszystkie badane grupy wielkoobszarowych przedsiêbiorstw rolniczych realizowa³y wykup u¿yt-
kowanych gruntów (tab. 1). W 1998 roku w ca³ej populacji dominuj¹c¹ form¹ u¿y³kowania ziemi by³a
dzier¿awa. W tym okresie najwiêksz¹ skal¹ wykupu na poziomie 33% charakteryzowa³y siê przedsiê-
biorstwa ekstensyfikuj¹ce organizacjê. W kolejnych latach aktywno�æ tych podmiotów w tym zakre-
sie nie zosta³a ograniczona. W 2005 roku by³y one jedyn¹ grup¹, w której w³asno�æ sta³a siê dominu-
j¹c¹ form¹ u¿ytkowania ziemi. Poziom wykupu gruntów w 1998 roku w przedsiêbiorstwach ro�linnych
i mieszanych wynosi³ odpowiednio 17 i 9%. Przedsiêbiorstwa ro�linne w latach 1998-2005 charakte-
ryzowa³y siê najmniejsza aktywno�ci¹ w zakresie wykupu gruntów, zwiêkszaj¹c ich udzia³ jedynie do
19%. Intensywno�æ wykupu wzros³a natomiast w przedsiêbiorstwach mieszanych. W 2005 roku
udzia³ gruntów wykupionych w powierzchni ogólnej zwiêkszy³ siê do 16%.
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Wszystkie grupy wielkoobszarowych przedsiêbiorstw rolniczych w okresie analizy ogranicza-
³y zasoby si³y roboczej (tab. 1). Najwiêksze zatrudnienie wystêpowa³o w przedsiêbiorstwach mie-
szanych. Ró¿nice miêdzy poszczególnymi grupami w 1998 roku by³y niewielkie. Zatrudnienie na
100 ha w przedsiêbiorstwach mieszanych wynosi³o 3,8 osoby i by³o jedynie o 0,3-0,4 osoby wiêk-
sze ni¿ w innych podmiotach. Na koniec okresu badawczego ró¿nice te uleg³y zwiêkszeniu do 1,1-
1,2 osoby na 100 ha. Przedsiêbiorstwa ro�linne i ekstensyfikuj¹ce by³y w stanie dokonaæ wiêk-
szych redukcji w poziomie zatrudnienia. W 2005 roku najni¿sz¹ jego warto�æ odnotowano w
gospodarstwach ekstensyfikuj¹cych organizacjê na poziomie 2,2 osoby na 100 ha UR. Natomiast
w poszczególnych latach badawczych najni¿szy poziom zatrudnienia uzyskiwa³y przedsiêbiorstwa
ro�linne, które w latach 2003-2004 by³y w stanie ograniczyæ zatrudnienie do 2,0 osób na 100 ha UR.
Ogólnie poziom zatrudnienia we wszystkich podmiotach nale¿y oceniaæ jako niski. Wy¿sza war-
to�æ analizowanego wska�nika w przedsiêbiorstwach mieszanych wynika ze specyfiki realizowa-
nego procesu produkcyjnego. Trwa³e dalsze ograniczanie zatrudnienia prawdopodobnie bêdzie
trudne do zrealizowania. W najbli¿szej przysz³o�ci nale¿y oczekiwaæ ustabilizowania siê tego wska�-
nika na dotychczasowym poziomie. Podobne wnioski na temat poziomu zatrudnienia w wielkoob-
szarowych przedsiêbiorstwach rolniczych prezentuje Guzewicz i in. [2006].

Najwiêkszymi zasobami kapita³u w ca³ym okresie badawczym w warto�ciach bezwzglêdnych
dysponowa³y przedsiêbiorstwa ekstensyfikuj¹ce organizacjê (tab. 1). Wszystkie podmioty zacho-
wywa³y siê podobnie zwiêkszaj¹c zasoby tego czynnika produkcji. Najmniejsz¹ warto�ci¹ kapita³u
w przeliczeniu na jednostkê dysponowa³y przedsiêbiorstwa ro�linne. Dokonuj¹c oceny nale¿y
jednak uwzglêdniæ fakt zró¿nicowania wielko�ci analizowanych gospodarstw. Po przeliczeniu kapi-
ta³u na jednostkê powierzchni w 1998 roku ustalone uprzednio relacje nie uleg³y zmianie. Nadal
najwiêkszymi zasobami charakteryzowa³y  siê przedsiêbiorstwa ekstensyfikuj¹ce, a najmniejszymi
ro�linne. Sytuacja ta uleg³a zmianie w 2005 roku. Najwiêksz¹ warto�æ kapita³u w przeliczeniu na
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jednostkê powierzchni uzyska³y przedsiêbiorstwa ro�linne, a najmniejsz¹ przedsiêbiorstwa mie-
szane. Teoretycznie relacje te powinny kszta³towaæ siê odmiennie w zwi¹zku z  wiêksz¹ kapita³o-
ch³onno�ci¹ produkcji w przedsiêbiorstwach mieszanych zwi¹zanej z prowadzeniem produkcji
zwierzêcej.

Intensywno�æ podstawowa we wszystkich badanych grupach przedsiêbiorstw kszta³towa³a
siê w podobny sposób. Nak³ady kapita³owe ponoszone w tym obszarze nie wp³ywaj¹ bezpo�red-
nio na wielko�æ uzyskiwanej produkcji. Stwarzaj¹ one jedynie warunki do efektywnego wykorzy-
stania nak³adów �rodków obrotowych [Manteuffel 1987]. Poziom intensywno�ci podstawowej w
ca³ym okresie  we wszystkich podmiotach kszta³towa³ siê na poziomie poni¿ej 1 tys. z³ na 1 ha
u¿ytków rolnych (rys. 1,2,3). Pomimo du¿ego wzrostu zaanga¿owania kapita³owego we wszystkich
grupach poziom tego wska�nika w ca³ym okresie badawczym uleg³ nieznacznemu ograniczeniu.
Ró¿nice miêdzy poszczególnymi grupami nie by³y du¿e. Najni¿sze warto�ci w ca³ej zbiorowo�ci
uzyskiwa³y przedsiêbiorstwa mieszane.

Intensywno�æ prowadzenia by³a najwy¿sza w przedsiêbiorstwach mieszanych (rys. 2). Kate-
goria ta w odró¿nieniu do intensywno�ci podstawowej by³a silnie powi¹zana z kierunkiem produk-
cji. W pocz¹tkowym okresie ró¿nice miêdzy grupami nie by³y du¿e. W tym okresie intensywno�æ
prowadzenia w przedsiêbiorstwach mieszanych nieznacznie przekracza³a 3 tys. z³ na ha UR. Od
2002 roku jej warto�æ zaczê³a intensywnie wzrastaæ, uzyskuj¹c w 2005 roku poziom 4,17 tys. z³ na ha
UR. Przedsiêbiorstwa ro�linne do 2003 roku utrzymywa³y stabilny poziom intensywno�ci prowa-
dzenia na poziomie oko³o 3 tys. z³ na ha (rys. 1). W kolejnych dwóch latach warto�æ tego wska�nika
równie¿ uleg³a zwiêkszeniu do poziomu 3,47 tys. z³. Najni¿szym poziomem intensywno�ci prowa-
dzenia w ca³ym okresie badawczym charakteryzowa³y siê przedsiêbiorstwa ekstensyfikuj¹ce orga-
nizacjê produkcji (rys. 3). Stara³y siê one utrzymaæ poziom tego wska�nika poni¿ej warto�ci 3 tys. z³.
Nie we wszystkich latach stan ten zosta³ osi¹gniêty. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e podmioty te wyka-
zywa³y siê du¿¹ aktywno�ci¹ w zakresie kontroli ponoszonych nak³adów. Po roku, w którym inten-
sywno�æ prowadzenia ulega³a zwiêkszeniu, nastêpowa³ okres korekty. Ta sama prawid³owo�æ mia-
³a miejsce w 2005 roku, w którym pozosta³e grupy podmiotów kontynuowa³y trend wzrostowy
poziomu intensywno�ci, natomiast przedsiêbiorstwa ekstensyfikuj¹ce organizacjê potrafi³y doko-
naæ ograniczenia w zakresie poziomu ponoszonych nak³adów na jednostkê produkcyjn¹.

Zmiany intensywno�ci prowadzenia wi¹za³y siê z poziomem uzyskiwanej produktywno�ci zie-
mi. Najwy¿szy poziom produktywno�ci uzyskiwa³y przedsiêbiorstwa mieszane (rys. 2). W ca³ym
okresie badawczym wszystkie podmioty zwiêkszy³y warto�ci tego wska�nika. Najwiêkszy wzrost
produktywno�ci uzyska³y przedsiêbiorstwa mieszane z 3,29 tys. z³ na ha w 1998 roku do 4,76 tys. z³
na ha w 2005 roku. Najmniejszy wzrost w tym zakresie odnotowano w przedsiêbiorstwach eksten-
syfikuj¹cych organizacjê z 3,34 do 3,77 tys. z³ (rys. 3). Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e podmioty te w
1998 roku posiada³y najwy¿szy poziom intensywno�ci prowadzenia w ca³ej populacji. Jednocze-
�nie charakteryzowa³y siê one najlepsz¹ sprawno�ci¹ dzia³ania w zakresie zamiany ponoszonych

Rysunek 1. Intensywno�æ prowadzenia, intensywno�æ podstawowa i produktywno�æ ziemi
w wielkoobszarowych przedsiêbiorstwach rolniczych prowadz¹cych produkcje ro�linn¹
w latach 1998-2005
�ród³o: opracowanie w³asne.
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nak³adów na wypracowane efekty. W tej grupie podmiotów w ca³ym okresie badawczym wystêpo-
wa³a najwiêksza przewaga produktywno�ci ziemi nad intensywno�ci¹ prowadzenia (rys. 3). W
przedsiêbiorstwach ro�linnych i mieszanych w pocz¹tkowym okresie przewaga produktywno�ci
nad intensywno�ci¹ by³a niewielka. W kolejnych latach relacja ta uleg³a poprawie (rys. 1,2).

Podsumowanie
Wielkoobszarowe przedsiêbiorstwa rolnicze w zale¿no�ci od prowadzanego kierunku produk-

cji wykaza³y du¿e zró¿nicowanie pod wzglêdem intensywno�ci produkcji, jak i gospodarowania
zasobami czynników produkcji. Najbardziej aktywn¹ grup¹ by³y przedsiêbiorstwa ekstensyfikuj¹-
ce organizacjê produkcji. Jednostki te dysponowa³y najwiêkszymi zasobami ziemi, które sprzyja³y
podejmowaniu decyzji o zmianie kierunku produkcji. Du¿a skala dzia³alno�ci ro�linnej pozwala³a w
ich przypadku generowaæ odpowiedni¹ masê zysku. Jednocze�nie by³y to podmioty, które bardzo

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� �� � � �� � � �� � �� � � �� � � �� �� � � �� � � ��

W\
V
�
�]
á

, Q W H Q V \ Z QR ü � S R G V W D Z R Z D ,Q W H Q V \ Z Q R ü � S UR Z D G ] H Q LD

3 UR G X N W \ Z QR ü � ] LH P L

Rysunek 2. Intensywno�æ prowadzenia, intensywno�æ podstawowa i produktywno�æ ziemi
w wielkoobszarowych przedsiêbiorstwach rolniczych prowadz¹cych produkcje mieszan¹
w latach 1998-2005
�ród³o: opracowanie w³asne.

Rysunek 3. Intensywno�æ prowadzenia, intensywno�æ podstawowa i produktywno�æ ziemi
w wielkoobszarowych przedsiêbiorstwach rolniczych ekstensyfikuj¹cych organizacjê
produkcji w latach 1998-2005
�ród³o: opracowanie w³asne.
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intensywnie zmienia³y formê u¿ytkowania gruntów z dzier¿awy na w³asno�æ. Proces ten by³ bardzo
kapita³och³onny, co dodatkowo mog³o sk³aniaæ podmioty do ograniczania (czasowego lub trwa³e-
go) ga³êzi kapita³och³onnych. Przedsiêbiorstwa nie zmieniaj¹ce kierunku produkcji w ca³ym okresie
badawczym charakteryzowa³y siê stabiln¹ sytuacj¹ w zakresie wyposa¿enia w ziemiê. Najmniejsze
zasoby ziemi posiada³y przedsiêbiorstwa ro�linne. Ta grupa podmiotów w okresie badawczym
charakteryzowa³a siê najmniejsz¹ aktywno�ci¹ w zakresie zmiany formy u¿ytkowania gruntów.

Tendencje w zakresie wyposa¿enia w pozosta³e dwa czynniki produkcji we wszystkich grupach
przedsiêbiorstw by³y podobne. Wszystkie podmioty systematycznie ogranicza³y poziom zatrudnie-
nia, silnie zwiêkszaj¹c wielko�æ zaanga¿owanych kapita³ów. Najwiêksze zasoby pracy posiada³y przed-
siêbiorstwa mieszane, a najmniejsze przedsiêbiorstwa ro�linne. Warto�æ zaanga¿owanych kapita³ów
w przeliczeniu na jednostkê powierzchni wzros³a najsilniej w przedsiêbiorstwach ro�linnych.

Du¿a aktywno�æ przedsiêbiorstw ekstensyfikuj¹cych organizacjê w zakresie wyposa¿enia w
czynniki produkcji, formy u¿ytkowania gruntów, czy kierunku produkcji, znalaz³a odzwierciedlenie
równie¿ w zakresie intensywno�ci produkcji i produktywno�ci ziemi. Podmioty te charakteryzowa-
³y siê najni¿sz¹ intensywno�ci¹ prowadzenia, przy jednoczesnej najwy¿szej sprawno�ci dzia³ania.
Najwy¿szy poziom intensywno�ci prowadzenia uzyska³y przedsiêbiorstwa mieszane. Warto�æ tego
wska�nika w gospodarstwach ro�linnych i mieszanych w okresie analizy uleg³a zwiêkszeniu. Wzro-
stowi intensywno�ci towarzyszy³ wzrost produktywno�ci ziemi, dziêki czemu badane jednostki
poprawi³y efektywno�æ ponoszonych nak³adów.

Intensywno�æ podstawowa we wszystkich grupach wielkoobszarowych przedsiêbiorstw rolni-
czych kszta³towa³a siê na podobnym poziomie. Wszystkie badane grupy odnotowa³y jej nieznaczny
spadek. W odró¿nieniu do intensywno�ci prowadzenia przedsiêbiorstwa mieszane nie uzyska³y
wysokich warto�ci tego wska�nika, co teoretycznie w zwi¹zku z potencjalnie du¿¹ kapita³och³onno-
�ci¹ produkcji zwierzêcej powinno mieæ miejsce. �wiadczyæ to mo¿e o wysokim stopniu zu¿ycia
infrastruktury zwi¹zanej z tym kierunkiem produkcji, której odtworzenie (bior¹c pod uwagê wprowa-
dzenie nowoczesnych technologii) jest zdecydowanie trudniejsze ni¿ w produkcji ro�linnej.
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Summary
 The article presents problem of production intensity of the large scale agricultural companies during the

period 1998-2005, with usage of different categories of intensity measures: intensity of management and basic
intensity. The research has been carried on the three groups of companies according to their production type
(crop production, mixed crop-animal production and farms changing production type). Companies that chan-
ged production type were characterized by the lowest level of management intensity and the most effective usage
of invested capital.  At the same time this group of companies changed the most its production factor resources
(in particular land resources). The most significant level of management intensity reached mixed type compa-
nies. All the researched groups improved their efficiency of operation capital. Level of basic intensity was not
diversified according to the farm type.
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