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Synopsis. G³ównym celem opracowania by³o okre�lenie efektywno�ci podstawowych czynników produkcji w
zale¿no�ci od wielko�ci ekonomicznej gospodarstw oraz typu produkcyjnego. Do obliczenia efektywno�ci pro-
dukcyjnej pos³u¿ono siê wska�nikiem wzglêdnej efektywno�ci punktowej.

Wstêp
Efektywno�æ produkcyjna, obok racjonalno�ci i sprawno�ci jest podstawow¹ kategori¹ ekono-

miczn¹ oceny gospodarowania w rolnictwie i gospodarstwach rolnych. Do jej pomiaru stosuje siê
mierniki, w których ca³kowite efekty odnoszone s¹ do poszczególnych czynników produkcji. Bardzo
wa¿ne jest wiêc ukszta³towanie odpowiednich relacji miêdzy tymi czynnikami, gdy¿ pozwala to przy
danych zasobach osi¹gn¹æ maksymalne efekty produkcyjno-ekonomiczne. Wysoka efektywno�æ
produkcyjna podnosi konkurencyjno�æ gospodarstw i zwiêksza ich szanse rozwojowe.

W literaturze przedmiotu brak jest ewidencji gospodarstw w zale¿no�ci od ich zdolno�ci rozwojo-
wych [Wo� 2000]. Rozpoznanie stanu rozwoju gospodarstw mo¿e opieraæ siê wy³¹cznie na podsta-
wie ogólnej wiedzy na temat kondycji poszczególnych grup gospodarstw, b¹d� te¿ mo¿liwe jest
wnioskowanie po�rednie � na podstawie wyników innych badañ, czy te¿ innych mierników mocno z
rozwojem skorelowanych. Wo� [2000] twierdzi, i¿ si³a ekonomiczna i zdolno�æ gospodarstw do roz-
woju zale¿¹ od maj¹tku gospodarstwa. W ten sposób wskazuje on na bardzo du¿e znaczenie kapita³u
gospodarstw. Nie mniej jednak w literaturze przedmiotu mo¿na równie¿ spotkaæ mierniki pozwalaj¹ce
na uchwycenie wszystkich czynników produkcji ³¹cznie. Goraj i in. [2004] w swoich rozwa¿aniach
wskazuj¹, i¿ wyznacznikiem potencja³u produkcyjnego gospodarstw jest ich wielko�æ ekonomiczna,
czyli suma standardowych nadwy¿ek bezpo�rednich. Wydaje siê, i¿ miara ta w lepszy sposób oddaje
potencjalne i rzeczywiste mo¿liwo�ci rozwojowe gospodarstw. Jest tak, gdy¿ wska�niki finansowe
takie jak wielko�æ ekonomiczna gospodarstw do�æ dobrze odzwierciedlaj¹ dochodowo�æ gospo-
darstw, a ta z kolei determinuje zdolno�ci akumulacyjne gospodarstw [Grabowski 1991].

Cel, zakres oraz metodyka badañ
G³ównym celem opracowania by³o okre�lenie analitycznej i syntetycznej efektywno�ci podstawo-

wych czynników produkcji w zale¿no�ci od wielko�ci ekonomicznej gospodarstw oraz typu produkcyj-
nego. Chodzi³o o uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy gospodarstwa najwiêksze ekonomicznie o
potencjalnie najwiêkszych szansach rozwoju wykazuj¹ adekwatnie du¿¹ efektywno�æ produkcyjn¹
oraz czy wystêpuj¹ ró¿nice w efektywno�ci miêdzy gospodarstwami o ró¿nych typach rolniczych.

Do obliczenia syntetycznej efektywno�ci gospodarstw wykorzystano wska�nik wzglêdnej efek-
tywno�ci punktowej. Metoda polega na przydzielaniu okre�lonej liczby punktów badanym wska�ni-
kom cz¹stkowym. Ocena wska�ników wyra¿ona jest w punktach i polega na tym, ¿e analizowane od-
dzielnie gospodarstwa osi¹gaj¹ce najlepsz¹ warto�æ danego wska�nika otrzymuj¹ 100 punktów, natomiast
gospodarstwa, w których dany wska�nik ma warto�æ najmniejsz¹ otrzymuje 0 punktów. Pozosta³e
gospodarstwa otrzymuj¹ liczby punktów, które oblicza siê wed³ug podanej formu³y [Parzonko 2004]:
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gdzie:
L � liczba punktów w danym gospodarstwie,
a � ró¿nica miêdzy warto�ci¹ danego wska�nika w danym gospodarstwie a warto�ci¹ najgorsz¹,
d � ró¿nica miêdzy warto�ci¹ najlepsz¹ a najgorsz¹ warto�ci¹ wska�nika w badanej zbiorowo�ci.

Jako cz¹stkowe elementy oceny efektywno�ci wziêto pod uwagê wska�nik produkcji ogó³em
przeliczony na: 1 ha u¿ytków rolnych, 1 osobê pe³nozatrudnion¹ oraz na 1000 z³ kapita³u. Pozwoli³o
to na uchwycenie trzech podstawowych czynników produkcji.

Wielko�æ ekonomiczn¹ badanych gospodarstw wyra¿ono europejsk¹ jednostk¹ wielko�ci ESU.
Jedno ESU odpowiada kwocie 1200 euro warto�ci standardowej nadwy¿ki bezpo�redniej. Dla celów
analitycznych gospodarstwa zosta³y sklasyfikowane na podstawie udzia³u poszczególnych dzia³al-
no�ci w tworzeniu ogólnej warto�ci standardowej nadwy¿ki bezpo�redniej (SNB) w gospodarstwie.
W gospodarstwach zakwalifikowanych do analizy ponad 2/3 ca³kowitej warto�ci SNB jest wytwarza-
ne przez jedn¹ dzia³alno�æ, co pozwala nazwaæ je gospodarstwami wyspecjalizowanymi.

Podstaw¹ analizy s¹ informacje zebrane za pomoc¹ kwestionariusza ankieto-wywiadu. W pra-
cy za³o¿ono celowy dobór gospodarstw. Badaniem objêto gospodarstwa rodzinne prowadz¹ce
produkcjê w 6 subregionach geograficzno-gospodarczych Karpat Polskich, tj. Bieszczadach, Be-
skidzie Niskim, Beskidzie S¹deckim, na Podhalu, Beskidzie Makowskim oraz Beskidzie ̄ ywieckim.
Podmioty do badañ zosta³y dobrane wed³ug za³o¿eñ przyjêtych w metodyce projektu badawczego
pt. �Aktywizacja rolnicza Karpat Polskich przez implementacjê traktatu akcesyjnego z Uni¹ Euro-
pejsk¹�1 . Doboru gospodarstw dokonali samodzielnie pracownicy powiatowych zespo³ów do-
radztwa rolniczego zlokalizowanych na terenie trzech województw objêtych badaniem. Gospodar-
stwa zosta³y dobrane na podstawie wcze�niej sformu³owanych kryteriów, których spe³nienie
pozwoli³o na zakwalifikowania gospodarstw do dalszych analiz. Doradcy terenowi mieli za zadanie
wybór gospodarstw przoduj¹cych � najlepszych w danym subregionie, osi¹gaj¹cych dochody
pozwalaj¹ce na godziwe op³acenie pracy rolnika oraz jego rodziny, a tak¿e dodatni¹ akumulacjê
kapita³u2 . W ka¿dym z subregionów wytypowano od 25 do 30 podmiotów przoduj¹cych.  Po
przeprowadzenie weryfikacji do badañ zakwalifikowano 157 jednostek. W badanej próbie znalaz³y
siê gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie byd³a mlecznego (80), byd³a opasowego (9), trzody
chlewnej (18), chowie owiec (17) oraz gospodarstwa opasowo-mleczne (33).

Charakterystyka badanych gospodarstw
Badane podmioty rolnicze ju¿ w za³o¿eniu stanowi³y gospodarstwa przoduj¹ce o wyra�nie

sprecyzowanym kierunku produkcji i rodzinnym charakterze organizacji produkcji. S¹ one jednost-
kami charakteryzuj¹cymi siê powierzchniê ponad 2-krotnie wy¿sz¹ (16,4 ha UR) ni¿ �rednia krajo-
wa, która w roku 2007 wynios³a 6,63 ha UR [GUS 2008]. Gospodarstwa te by³y jednak 6-krotnie
wiêksze ni¿ podmioty z województw, na obszarze których znajdowa³ siê teren badañ (�l¹skie,
ma³opolskie i podkarpackie). �rednio najmniejsz¹ powierzchniê u¿ytków rolnych posiada³y gospo-
darstwa mleczno-opasowe (9,1 ha UR), natomiast najwiêkszymi jednostkami by³y gospodarstwa
opasowe (35,8 ha UR) (tab. 1). �rednia wielko�æ ekonomiczna gospodarstw wynosi³a 9,2 ESU i by³a
znacznie zró¿nicowana w zale¿no�ci od typu rolniczego gospodarstw. Zdecydowanie najwiêkszy-
mi ekonomicznie jednostkami okaza³y siê gospodarstwa wyspecjalizowane w chowie trzody chlewnej
(21,7 ESU), najmniejszymi by³y gospodarstwa mleczno-opasowe (5,6 ESU).

Niskim wska�nikiem ESU (zaledwie 5,8 ESU) mimo du¿ej �redniej powierzchni gospodarstw
charakteryzowa³y siê gospodarstwa owczarskie. Wynika to z konstrukcji omawianego wska�nika,
który bazuje na nadwy¿kach bezpo�rednich, a te dla produkcji owczarskie s¹ bardzo niskie. W zwi¹z-
ku z du¿ymi ró¿nicami w zakresie wielko�ci obszarowej, ale tak¿e i wielko�ci ekonomicznej, zarówno w
obrêbie danego typu rolniczego jak równie¿ i pomiêdzy poszczególnymi gospodarstwami obserwuje
siê ró¿nice w zasobach pracy. �rednio w badanym gospodarstwie pracowa³o oko³o 1,7 osoby pe³no-
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1 Projekt ten by³ realizowany przez W. Musia³a w ramach grantu badawczego nr 1 HO2C 091 30.
2 Gospodarstwa przoduj¹ce dobrano metod¹ eksperck¹, tj. doradcy dobrali podmioty, które ich zdaniem mo¿na

uznaæ za przoduj¹ce. Gospodarstwa te zosta³y nastêpnie zweryfikowane przez zastosowanie obiektywnych
kryteriów doboru.
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zatrudnionej, co w przeliczeniu na 100 ha UR wynosi 10 osób. Wska�nik ten jest stosunkowo du¿y,
jednak nie odbiega on znacz¹co od wyników gospodarstw prowadz¹cych rachunkowo�æ rolnicz¹ w
ramach systemu FADN. Gospodarstwa niemal wy³¹cznie korzysta³y z w³asnych zasobów si³y robo-
czej. Typ rolniczy gospodarstw okaza³ siê równie¿ czynnikiem ró¿nicuj¹cym warto�æ �rodków trwa-
³ych badanych gospodarstw. �rednio ich warto�æ wynosi³a 256,9 tys. z³, i by³a wy¿sza o prawie 100
tys. z³ od przeciêtnego podmiotu znajduj¹cego siê w polu obserwacji FADN.

Istotnym parametrem oceny si³y ekonomicznej gospodarstw w UE jest wielko�æ ekonomiczna.
Badane gospodarstwa zosta³y podzielone na 5 grup wielko�ci gospodarstw, przy czym najwiêksz¹
grupê gospodarstwa stanowi¹ podmioty o wielko�ci 4-8 ESU (59 gospodarstw).  Parametr, ten w
wiêkszym stopniu ni¿ typ rolniczy ró¿nicuje charakterystyki poszczególnych czynników produk-
cji. Zauwa¿ono, ¿e w miarê wzrostu wielko�ci ekonomicznej gospodarstw ro�nie równie¿ warto�æ
�rodków trwa³ych. Wska�nik korelacji przyjmuje warto�æ statystycznie istotn¹ (R=0,47), jednak
zale¿no�æ ta nie jest zbyt silna. Wydaje siê, i¿ w tym przypadku du¿e znaczenie ma równie¿ typ
rolniczy i z tym zwi¹zana technologia produkcji. Zdarza siê bowiem, i¿ gospodarstwa du¿e ekono-
micznie stosuj¹ technologie produkcji (np. chów opasów na pastwisku) oparte o stosunkowo
niewielkie zasoby �rodków trwa³ych.

Si³a ekonomiczna gospodarstw jest równie¿ w du¿ej mierze kszta³towana przez wielko�æ obsza-
row¹ gospodarstw, nie mniej jednak w badanej próbie �rednia powierzchnia gospodarstw w grupie
wielko�ci od 16 do 40 ESU by³a ni¿sza ni¿ w grupie 8-16 ESU (tab. 2). Mo¿na to jednak wyt³umaczyæ
tym, i¿ w tej grupie (16-40 ESU) znalaz³o siê du¿o gospodarstw trzodowych, charakteryzuj¹cych siê
nisk¹ �redni¹ powierzchni¹ u¿ytków rolnych.

Wyniki produkcyjne gospodarstw
Dotychczasowe badania dowodz¹, ¿e istnieje do�æ �cis³y zwi¹zek skali produkcji z ekonomik¹

gospodarstwa indywidualnego, tj. wyposa¿eniem w czynniki produkcji, poziomem nak³adów oraz
dochodów [Grabowski 1996, Go³êbiewska 2000]. W niniejszej analizie jako miernik skali produkcji
przyjêto warto�æ produkcji ogó³em3  na 1 gospodarstwo.

Warto�æ produkcji rolniczej ogó³em w poszczególnych typach gospodarstw przedstawiono na
rysunku 1 oraz 2. �rednio w badanej populacji jej warto�æ wynosi³a 64,0 tys. z³. Mimo to, i¿ badane
podmioty specjalizowa³y siê w produkcji zwierzêcej gospodarstwa prowadzi³y równie¿ produkcjê
ro�linn¹. �rednio 18% produkcji ogó³em stanowi³a produkcja ro�linna, a dalsze 5% produkcja
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3 Kategoria ta stosowana jest w systemie FADN. Oblicza siê j¹ dodaj¹c do warto�ci sprzeda¿y produktów
rolniczych spo¿ycie naturalne, zu¿ycie wewnêtrzne produktów potencjalnie towarowych, ró¿nice warto�ci
inwentarza ¿ywego i produktów rolniczych oraz odejmuj¹c warto�æ zakupionych zwierz¹t.
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pozosta³a. Najwiêksz¹ warto�ci¹ produkcji rolniczej w przeliczeniu na jedno gospodarstwo odzna-
cza³y siê gospodarstwa nastawione na chów trzody chlewnej, nieco ni¿sz¹ produkcj¹ charaktery-
zowa³y siê gospodarstwa specjalizuj¹ce siê w produkcji mleka. Analiza wskazuje na du¿e zró¿nico-
wanie wyników produkcyjnych gospodarstw przoduj¹cych. Jest ono widoczne, zarówno gdy
we�mie siê pod uwagê typ rolniczy gospodarstw, jak równie¿ wielko�æ ekonomiczn¹, przy czym
najwiêksze ró¿nice dotycz¹ gospodarstw o wielko�ci ekonomicznej do 4 ESU i powy¿ej 40 ESU.
Warto�æ produkcji ogó³em w gospodarstwach ekonomicznie najmniejszych by³a ponad 6-krotnie
ni¿sza ni¿ w gospodarstwach najmniejszych.

Badane gospodarstwa osi¹gaj¹ równie¿ dochody spoza ich podstawowej dzia³alno�ci, tj. zaj-
muj¹ siê agroturystyk¹, �wiadcz¹ us³ugi maszynami rolniczymi, sprzedaj¹ drewno itd., przy czym im
gospodarstwo wiêksze ekonomicznie tym zaanga¿owanie w dzia³alno�æ pozarolnicz¹, a st¹d war-
to�æ produkcji pozosta³ej by³a ni¿sza (zarówno w ujêciu wzglêdnym, jak i bezwzglêdnym).

Od momentu przyst¹pienia Polski do UE istotny wp³yw na sytuacjê ekonomiczn¹ gospodarstw
wywieraj¹ �rodki pochodz¹ce z dop³at bezpo�rednich i inne �rodki o charakterze strukturalnym.
£¹cznie warto�æ �rodków pochodz¹cych z UE w 2007 roku w przeliczeniu na jedno badane gospo-
darstwo wynios³a 13,2 tys. z³ (773 z³/ha UR). Dane wskazuj¹, i¿ najwy¿szy poziom wsparcia by³
udzia³em podmiotów specjalizuj¹cych siê w produkcji byd³a opasowego, najni¿szy za� gospo-
darstw zajmuj¹cym siê chowem trzody chlewnej. Wraz ze wzrostem wielko�ci ekonomicznej gospo-
darstwa wzrasta³a wielko�æ dop³at do dzia³alno�ci operacyjnej. W gospodarstwach o wielko�ci
ekonomicznej powy¿ej 40 ESU �rednia wielko�æ pomocy pozyskanej ze �rodków UE wynios³a 33,4
z³. Kwota ta by³a 3,6 razy wy¿sza ni¿ w gospodarstwach ekonomicznie najs³abszych (do 4 ESU).

Efektywno�æ podstawowych czynników produkcji
Wska�nik efektywno�ci mo¿e byæ przedstawiony jako relacje ró¿nych kategorii efektów i zaso-

bów, w tym jako: produkt/zasób, produkt/nak³ad, dochód/zasób, dochód/nak³ad [Niewiadomski 2005].
Okre�lenie efektywno�ci podmiotów gospodarczych jest z regu³y do�æ trudne i bardzo wzglêdne.
Trudno�æ, jak pisze Parzonko [2004] sprowadza siê do wybrania i odpowiedniej kwantyfikacji wska�-
ników i mierników do jej oceny. Natomiast wzglêdno�æ oceny wynika z przyjêcia optymalnej wielko-
�ci tych miar. Najczê�ciej badanie efektywno�ci sprowadza siê do porównania wyników uzyskanych
przez danego producenta z pewnym wzorcem. Rolê takiego wzorca mog¹ spe³niaæ jednostki najbar-
dziej efektywne z danej zbiorowo�ci (ze wzglêdu na dan¹ cechê) lub te¿ najbardziej efektywne ze
wzglêdu na mo¿liwo�ci maksymalizowania innej funkcji celu np. nadwy¿ki ekonomicznej [Niewia-
domski 2005]. W opracowaniu do oceny efektywno�ci ekonomicznej zastosowano wska�niki pro-
duktywno�ci, które pozwalaj¹ na ocenê wykorzystania potencja³u produkcyjnego gospodarstw. W
obliczeniach bazowano na kategorii produkcji ogó³em (PO), nie uwzglêdniaj¹c dop³at do dzia³alno�ci
operacyjnej oraz inwestycyjnej. Podej�cie to pozwala na lepsz¹ ocenê ich konkurencyjno�ci (szans
rozwojowych), gdy¿ na wolnym rynku ostatecznie wygrywa ten, kto ma przewagê pod wzglêdem
produktywno�ci [Marcysiak 2007]. Najwy¿sz¹ produktywno�ci¹ ziemi obliczon¹ jako stosunek war-
to�ci produkcji ogó³em (PO) do powierzchni u¿ytkowanej rolniczo charakteryzowa³y siê gospodar-
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Rysunek 1. Warto�æ produkcji ogó³em gospo-
darstw wed³ug typu rolniczego [tys. z³]
�ród³o: opracowanie w³asne.

Rysunek 2. Warto�æ produkcji ogó³em
gospodarstw wed³ug wielko�ci eko-
nomicznej [tys. z³]
�ród³o: opracowanie w³asne.
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stwa trzodowe (6667 z³/ha UR), najni¿sz¹
za� gospodarstwa opasowe (tab. 3).

Stosunkowo niska produktywno�æ
ziemi w przypadku gospodarstw opa-
sowych oraz owczarskich zwi¹zana jest
z ich relatywnie du¿¹ powierzchni¹ i
nisk¹ obsad¹ zwierz¹t. Gospodarstwa te
otrzymuj¹c du¿e wsparcie publiczne nie
s¹ z regu³y zainteresowane wysok¹ in-
tensywno�ci¹ produkcji, która wi¹¿e siê
z m.in. z ponoszeniem wy¿szych nak³a-
dów pracy. Analizuj¹c produktywno�æ
ziemi z uwzglêdnieniem wielko�ci eko-
nomicznej gospodarstw nale¿y stwier-
dziæ, i¿ wyra�nie wy¿sz¹ produktywno-
�ci¹ charakteryzuj¹ siê gospodarstwa o
wielko�ci ekonomicznej powy¿ej  16
ESU. Najwy¿szym wska�nikiem (5571 z³/
ha UR) wyró¿niaj¹ siê gospodarstwa
najwiêksze, najmniejszym (3376 z³/ha
UR) natomiast o wielko�ci 8-16 ESU.

Wydajno�æ pracy obliczono jako
stosunek warto�ci produkcji ogó³em
gospodarstwa rolnego do liczby osób
pe³nozatrudnionych. Wyniki analizy
wskazuj¹, i¿ równie¿ w przypadku pro-
duktywno�ci pracy niekwestionowa-
nym liderem s¹ gospodarstwa trzodo-
we (51 102 z³/jpz), dwukrotnie
wydajniejsze ni¿ najs³absze gospodar-
stwa opasowe (27 551 z³). Mo¿na rów-
nie¿ zauwa¿yæ, i¿ wydajno�æ pracy wzra-
sta wraz z wielko�ci¹ ekonomiczn¹
gospodarstw, przy czym zdecydowanie
najlepsze wyniki s¹ udzia³em gospo-
darstw najwiêkszych ekonomicznie.

Produktywno�æ kapita³u okre�lona
jako stosunek warto�ci produkcji ogó-
³em do warto�ci �rodków trwa³ych ba-
danych gospodarstw. �rednio w bada-
nej próbie zaanga¿owane 1000 z³
kapita³u przynosi³o produkcjê o warto-
�ci 259 z³. Najwy¿sze wska�niki produktywno�ci kapita³u osi¹gaj¹ gospodarstwa mleczne, najni¿-
sze za� gospodarstwa owczarskie. Równie¿ i w przypadku produktywno�ci kapita³u, gospodar-
stwa najwiêksze ekonomicznie osi¹gaj¹ najlepsze wyniki, choæ ró¿nice pomiêdzy gospodarstwami
o wielko�ci 8-16 ESU oraz 16-40 ESU s¹ niewielkie.

Do syntetycznej oceny efektywno�ci produkcji badanych gospodarstw zastosowano wska�nik
wzglêdnej efektywno�ci punktowej. Liczba punktów uzyskana w wyniku obliczenia wska�nika kszta³-
towa³a siê w granicach od 0,2 (gospodarstwo owczarskie zaliczone do grupy <4 ESU)  do 219,2 pkt.
(gospodarstwo trzodowe zaliczone do grupy >40 ESU) (tab. 3). Wskazuje to na bardzo du¿e zró¿nico-
wanie efektywno�ci badanych gospodarstw. Na podstawie uzyskanych wyników mo¿na stwierdziæ,
i¿ w�ród badanych przoduj¹cych gospodarstw karpackich zdecydowanie najwy¿sz¹ efektywno�ci¹
produkcji charakteryzuj¹ siê gospodarstwa trzodowe (111,2 pkt.), nieco gorsze wyniki osi¹gaj¹ pod-
mioty specjalizuj¹ce siê w produkcji mleka oraz gospodarstwa mleczno-opasowe. Na drugim biegu-
nie znajduj¹ siê jednostki zajmuj¹ce siê produkcj¹ owczarsk¹ oraz chowem byd³a miêsnego.
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S³abe wyniki tych ostatnich wynikaj¹ z ma³ej skali produkcji i relatywnie niskich cen zbytu
produktów towarowych, a tak¿e du¿ego uzale¿nienia tych podmiotów od pomocy publicznej.
Jednostki te charakteryzuj¹ siê du¿¹ powierzchni¹ i w tym skupieniu nastawione s¹ g³ównie na �grê
o dotacjê�. Przy obecnym poziomie produkcji bez dop³at nie s¹ one w stanie osi¹gn¹æ dodatniego
wyniku finansowego.

Analizuj¹c wysoko�æ wska�nika wzglêdnej efektywno�ci produkcyjnej z uwzglêdnieniem wiel-
ko�ci ekonomicznej gospodarstw mo¿na zauwa¿yæ, i¿ im gospodarstwo wiêksze ekonomicznie tym
wiêksza efektywno�æ. Zdecydowanie najwy¿sz¹ efektywno�æ produkcyjn¹ osi¹gaj¹ gospodar-
stwa zaliczone do grupy 40 ESU i wiêcej. Istotne jest równie¿, i¿ grupa ta charakteryzuje siê relatyw-
nie niskim zró¿nicowaniem warto�ci wska�nika wzglêdnej efektywno�ci. Wydaje siê, i¿ w przypad-
ku badanych gospodarstw za swoistego rodzaju graniczn¹ wielko�æ pozwalaj¹c¹ na osi¹gniêcie
wzglêdnie wysokiej efektywno�ci jest wielko�æ 8 ESU. Warto�æ wska�nika wzglêdnej efektywno-
�ci dla gospodarstw w grupie 8-16 ESU jest o 25% wy¿sza ni¿ w gospodarstwach o wielko�ci
ekonomicznej do 4 i 4-8 ESU.

Podsumowanie
Wyniki badañ wskazuj¹ na du¿e zró¿nicowanie gospodarstw pod wzglêdem zasobów i relacji

czynników produkcji oraz cz¹stkowej i syntetycznej efektywno�ci produkcyjnej badanych gospo-
darstw. Czynnikiem ró¿nicuj¹cym efektywno�æ badanych gospodarstw jest zarówno typ rolniczy,
jak równie¿ wielko�æ ekonomiczna. Zdecydowanie najwiêksz¹ efektywno�ci¹ pod wzglêdem pro-
dukcyjnym ocenianym przez wska�niki produktywno�ci okaza³y siê podmioty najwiêksze ekono-
micznie, które uzyska³y prawie trzy razy wy¿sz¹ ocenê w.w. wska�nika ni¿ jednostki najmniejsze
ekonomicznie (do 8 ESU). Przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e rozwój gospodarstw bêdzie w g³ównej mirze
zale¿a³ od ich efektywno�ci produkcyjnej, a nie g³ównie od transferów bud¿etowych, mo¿na wnio-
skowaæ, i¿ gospodarstwa wiêksze ekonomicznie bêd¹ mieæ wiêksze szanse na rozwój. Wychodz¹c
z podobnego za³o¿enia mo¿na wnioskowaæ, i¿ najlepiej rozwijaj¹c¹ siê grup¹ gospodarstw bêd¹
gospodarstwa trzodowe, oraz jednostki bydlêce (zarówno mleczne, jak równie¿ mleczno-opaso-
we). W relatywnie najgorszej sytuacji znajduj¹ siê gospodarstwa zajmuj¹ce siê produkcj¹ owczarsk¹
oraz chowem byd³a miêsnego, które charakteryzuj¹ siê nisk¹ efektywno�ci¹ produkcyjn¹ i zapew-
ne bez pomocy publicznej nie s¹ w stanie finansowaæ swego rozwoju.
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Summary
The paper aims to analyze the efficiency of production inputs in farms from Carpatia Region. The analysis

were conducted based as the economia size of an agricultural holding with the application of efficiency indicator.
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