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Abstrakt. Celem pracy była ocena zmian produktywności całkowitej, przeciętnej i krańcowej czynnika 
pracy ludzkiej w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce w pierwszych latach integracji z Unią Eu-
ropejską, tj. w roku 2004 i 2005 oraz po pięciu latach członkostwa – w 2009 roku. Badania przeprowadzono 
na podstawie jednostkowych danych empirycznych monitoringu polskiego FADN. Do badań wykorzystano 
metodę funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa. Z badań wynika, że w towarowych gospodarstwach rol-
nych po pięciu latach członkostwa Polski w UE nastąpił wzrost produktywności nakładów pracy ludzkiej. 

Wstęp
Polska jest krajem o dużym znaczeniu produkcji rolniczej. Zasoby gruntów rolnych w Polsce 

stanowią około 60% obszaru kraju. Ziemia wyznacza sposób gospodarowania i rodzaj wytwarzanej 
produkcji rolniczej, co w konsekwencji przekłada się na efektywność prowadzonej działalności 
rolniczej i konkurencyjność sektora rolnego [Goraj i in. 2011].

Pomiar sprawności gospodarowania tradycyjnie postrzega się przez relacje otrzymanych efek-
tów do poniesionych nakładów. Relacja taka charakteryzuje produktywność: czynników, procesów 
produkcji, podmiotów gospodarczych, poszczególnych gałęzi lub całych gospodarek w zależności 
od rozpatrywanych efektów i powiązanych z nimi nakładów. Pojęcie produktywności jest zatem 
bezpośrednio powiązane z pojęciem efektywności produkcji [Floriańczyk, Buks 2012]. Ocena 
produktywności odgrywa istotną rolę z uwagi na to, że zdolność do efektywnego wykorzystania 
czynników produkcji, przede wszystkim kapitału, technologii oraz ludzi stanowi miarę konku-
rencyjności [Kołodziejczak 2010]. Komisja Europejska uznaje produktywność za najbardziej 
wiarygodny wskaźnik konkurencyjności w długim okresie [European Competitiveness… 2009].

Rolnicy czerpią niewielkie korzyści z posiadanych zasobów i specjalizacji produkcji [Wójcik 
2005]. Konkurencja na rynku produktów rolnych oraz wzrastające wymagania nabywców powo-
dują konieczność wprowadzania zmian w gospodarstwach rolnych mających na celu poprawę 
efektywności gospodarowania. Jednym ze sposobów na sprostanie rosnącym wymaganiom rynku 
jest wzrost produktywności czynnika pracy ludzkiej.

Materiał i metodyka badań
Celem badań była analiza i ocena zmian produktywności pracy ludzkiej w pierwszych latach 

po akcesji Polski do Unii Europejskiej (UE), tj. w 2004 i w 2005 roku oraz po pięciu latach 
członkostwa – w 2009 roku. Analizą objęto towarowe gospodarstwa rolne znajdujące się w polu 
obserwacji polskiego FADN. Jest to baza danych, w której dane zbierane są według jednolitych 
zasad, a gospodarstwa tworzą statystycznie reprezentatywną próbę towarowych gospodarstw 
rolnych funkcjonujących na obszarze UE. Liczba badanych towarowych gospodarstw rolnych 
wynosiła: 10 992 w 2004 roku, 11 548 w 2005 roku, 10 937 w 2009 roku.
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Zmiany produktywności analizowano na podstawie danych empirycznych monitoringu pol-
skiego FADN. Dane z tego systemu są pewnym źródłem informacji o ekonomice i procesach 
rozwojowych gospodarstw rolnych w Polsce. Badane gospodarstwa o najwyższej sprawności 
gospodarowania czynnikiem pracy, a więc sformułowane wnioski mogą być użyteczne dla 
gospodarstw o niższej sprawności [Niezgoda 2009]. Do zrealizowania przyjętego celu badań 
wykorzystano metodę funkcji produkcji typu Cobb-Douglasa (C-D).

Wyniki badań
Statystyczną charakterystykę danych liczbowych obejmującą nazwę, rodzaj cechy według 

polskiego FADN, symbol zmiennej, średnie arytmetyczne, obszar zmienności, współczynnik 
zmienności zestawiono w tabeli 1. Takie same symbole zostały użyte w całym opracowaniu.

Z danych w tabeli 1 wynika, że zmienność rozpatrywanych cech w badanych towarowych 
gospodarstwach rolnych i w badanych latach była bardzo wysoka. Zarówno w roku 2004, 2005 jak 
i w 2009 roku największą zmiennością charakteryzowały się czynniki: koszty ogółem i produkcja 
ogółem, a najmniej zróżnicowaną cechą był czas pracy ogółem. Wynikało to z tego, że nakłady 
pracy ludzkiej w gospodarstwach były zdeterminowane liczbą członków rodziny.

W badaniach przekrojowych zakłada się, że czynniki produkcji zastępują się w sposób ciągły 
oraz to, że każdej kombinacji czynników produkcji odpowiada jednoznacznie określony poziom 
produkcji. W związku z tym oszacowano modele funkcji typu C-D dla badanych towarowych 
gospodarstw rolnych w Polsce w 2004, 2005 i 2009 roku. Aproksymowane modele tej funkcji 
wyrażające zależność między produkcją ogółem w zł (X1) jAproksymowane modele tej funkcji 
wyrażają zależność między produkcją ogółem w zł (X1) jako zmienną zależną a pracą ludzką w 
rbh (X3) i strumieniem czynnika kapitału w zł (X4) jako zmiennymi niezależnymi.

Funkcje potęgowe charakteryzują się stałą elastycznością produkcji względem czynników 
wytwórczych niezależnie od poziomu ich użycia i wielkości uzyskanej produkcji. Współczynniki 
regresji są jednocześnie współczynnikami elastyczności charakteryzującymi średnie przyrosty 
względne [Niezgoda 1986]. Na podstawie funkcji C-D można stwierdzić, że jednoczesne zwiększenie 
poziomu czynników o 10% przyczyniło się do wzrostu produkcji ogółem o 10,61% w 2004 roku, o 
10,97% w 2005 roku i o 11,04% w 2009 roku, co oznacza, że badane gospodarstwa wykorzystały 
swoją szansę rozwojową. Na podstawie współczynników elastyczności odzwierciedlających stopień 
proporcjonalności przychodu względem analizowanych czynników można stwierdzić, że w badanych 
latach i zbiorowościach gospodarstw wystąpiła rosnąca efektywność nakładów razem wziętych.

Współczynniki elastyczności produkcji względem podanych w równaniach czynników wska-
zują na udział każdego z nich w wartości produkcji ( '

1X ). Ze współczynników regresji wynika, 
że poszczególne czynniki w różnym stopniu przyczyniały się do wzrostu produkcji. Największe 
oddziaływanie czynnika pracy ludzkiej na wzrost produkcji odnotowano w 2005 roku. Jego od-
działywanie zmniejszyło się w 2009 roku, ale było wyższe niż w bazowym 2004 roku. 

Aproksymowany model funkcji C-D był podstawą do przeprowadzenia dalszej analizy związ-
ków pomiędzy produkcją ogółem a czynnikami produkcji. W tym celu równania regresji wielo-
rakiej sprowadzono do dwuczynnikowych cząstkowych funkcji regresji, co pozwoliło wyjaśnić 
zależności pomiędzy produkcją a nakładami pracy ludzkiej.

Oceny wykorzystania czynnika pracy ludzkiej w badanych towarowych gospodarstwach 
rolnych dokonano na podstawie o równania regresji cząstkowej o postaci:

2004: ''
1X =90235,03 0768,0

3X ; 2
4,3.1R =0,9348

2005: ''
1X =62563,67 1126,0

3X ; 2
4,3.1R =0,9282

2009: ''
1X =83031,81 0946,0

3X ; 2
4,3.1R =0,9298

Weryfikacji statystycznej współczynników regresji w powyższych równaniach dokonano za pomocą 
testu t-Studenta, przyjmując poziom istotności α = 0,01. Bezwzględna wysokość współ czynników de-
terminacji wskazuje na dobre dopasowanie tego modelu funkcji do rzeczywistych danych liczbowych.
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Tabela 1. Statystyczna charakterystyka analizowanych zmiennych w towarowych gospodarstwach rolnych 
w latach 2004, 2005 i 2009
Table 1. Statistical characteristics of analyzed variables in comodity farms in the years 2004, 2005, 2009
Nazwa cechy/
Feature name

Cechy wg 
polskiego 
FADN/

Features 
according 

Poland 
FADN

Symbol 
zmiennej 

(Xn)/
Symbol

Variables

Jedn./
Unit

Średnia 
arytmety-

czna/
Arithmeti-
cal mean

Obszar zmienności/
Area of variation

Współ-
czynnik 

zmienności/
Variability 
coefficient

min./
minimum

max./
maximum

2004
Produkcja ogółem/
Total production SE131 X1 zł/PLN 173 029,0 4 444,0 11 446 200,0 1,85

Powierzchnia UR/
Arable lands area SE025 X2 ha 30,8 0,02 1232,4 1,54

Czas pracy ogółem/
Total work time SE011 X3 godz./h 4 614,5 264,0 131 384,0 0,78

Koszty ogółem/Total 
cost SE270 X4 zł/PLN 128 664,0 5 830,0 10 560 000,0 2,00

2005
Produkcja ogółem/
Total production SE131 X1 zł/PLN 165 605,0 5 678,0 4 934 410,0 1,75

Powierzchnia UR/
Arable lands area SE025 X2 ha 31,4 0,02 1 397,4 1,60

Czas pracy ogółem/
Total work time SE011 X3 godz./h 4 668,3 220,0 139 600,0 0,84

Koszty ogółem/Total 
cost SE270 X4 zł/PLN 126 621,0 5 167,0 4 581 690,0 1,75

2009
Produkcja ogółem/
Total production SE131 X1 zł/PLN 191 061,0 6707,7 7 575 130,0 1,69

Powierzchnia UR/
Arable lands area SE025 X2 ha 36,4 0,02 772,8 1,25

Czas pracy ogółem/ 
Total work time SE011 X3 godz./h 4 512,3 176,0 80 617,0 0,76

Koszty ogółem/Total 
cost SE270 X4 zł/PLN 163 563,0 8 113,0 7 618 780,0 1,62

Źródło: obliczenia własne na podstawie jednostkowych danych empirycznych monitoringu polskiego FADN
Source: own study based on unit empirical data from Polish FADN monitoring

Z analizy przedstawionych równań regresji wynika, że współczynniki elastyczności produkcji 
względem czasu pracy ogółem były niższe od jedności, a wyższe od zera, a więc mieściły się w strefie 
jej racjonalnej wielkości [Rychlik, Kosieradzki 1978]. Współczynniki elastyczności produkcji wzglę-
dem nakładów pracy ludzkiej w badanych towarowych gospodarstwach rolnych wykazały, że wzrost 
czasu pracy o 10% powodował przyrost wartości produkcji ogółem o 0,77% w 2004 roku, 1,13% w 
2005 roku, 0,95% w 2009 roku, przy jednoczesnym ukształtowaniu pozostałych czynników produkcji 
na poziomie stałym. Należy zauważyć, że w badanych towarowych gospodarstwach rolnych w 2009 
roku czynnik czas pracy ogółem w większym stopniu determinował wielkość uzyskiwanej produkcji 
w porównaniu z 2004 rokiem, ale w mniejszym niż w 2005 roku. Po pięciu latach członkostwa Polski 
w UE nastąpił wzrost oddziaływania omawianego czynnika na produkcję rolniczą o 23%.

Zależność pomiędzy produkcją ogółem ( ''
1X ) i nakładami pracy ludzkiej (X3) w badanych 

towarowych gospodarstwach rolnych przedstawiono na rysunku 1.
Przedstawione krzywe na rysunku 1 odzwierciedlają produktywność całkowitą pracy ludz-

kiej w badanych towarowych gospodarstwach rolnych w latach 2004, 2005 i 2009 w obszarze 
zmienności analizowanego czynnika. Z graficznej analizy równań regresji wynika, że wraz ze 
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Rysunek 1. Zależność między produkcją ogółem SE131 a nakładami pracy ludzkiej SE011 w badanych 
towarowych gospodarstwach rolnych w latach 2004, 2005 i 2009
Figure 1. The dependence between total production SE131 and labor input SE011 in surveyed commodity 
farms in 2004, 2005 and 2009
Źródło: obliczenia własne na podstawie jednostkowych danych empirycznych monitoringu polskiego FADN
Source: own study based on unit empirical data from Polish FADN monitoring
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wzrostem nakładów pracy ludzkiej następował wzrost produkcji ogółem, przy czym wzrost ten 
w większym stopniu zależał od nakładów pracy ludzkiej w 2009 roku niż w 2004 i 2005 roku. 
Przebieg krzywych sugeruje poprawę wykorzystania czynnika pracy ludzkiej w analizowanych 
towarowych gospodarstwach rolnych po pięciu latach członkostwa Polski w UE.

Analiza wydajności pracy w badanych towarowych gospodarstwach rolnych wykazała korzyst-
niejsze warunki do realizacji ekonomicznego celu gospodarowania w 2009 roku w porównaniu do 
okresu bazowego. Wyższa wydajność pracy oznacza, że więcej produktów rolniczych wytwarzanych 
jest przez tę samą liczbę osób zawodowo czynnych w jednostce czasu. Potwierdza to wyższa prze-
ciętna ekonomiczna wydajność pracy w 2009 roku (40,8 zł/rbh) w porównaniu do 2004 (37,4 zł/rbh) 
i 2005 roku (34,7 zł/rbh). Porównując produkcję ogółem przypadającą na jedną robotnikogodzinę 
w badanych towarowych gospodarstwach rolnych należy zauważyć, że był spadek tego wskaźnika 
w 2005 roku w stosunku do 2004 roku, ale w 2009 roku nastąpił znaczny wzrost w porównaniu do 
pierwszych lat integracji Polski z UE. Analiza wskazuje na dostosowanie się rolników z badanych 
gospodarstw do funkcjonowania w ramach UE i uzyskiwanie przez nich przewagi konkurencyjnej.

Oceny wydajności pracy dokonano także za pomocą współczynnika krańcowej wydajności 
pracy, którą wyrażają pierwsze pochodne funkcji cząstkowych:
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Na podstawie powyższych równań obliczono krańcową produktywność czynnika pracy ludzkiej 
X3 w średnim gospodarstwie w badanych latach. W przeciętnym gospodarstwie wzrost nakładów 
pracy o 1 rbh powodował przyrost wartości produkcji ogółem średnio o 2,87 zł w 2004 roku, o 
3,91 zł w 2005 roku i o 3,86 zł w 2009 roku. Wynika z tego, że produktywność krańcowa czynnika 
pracy ludzkiej (X3) w towarowych gospodarstwach rolnych w badanych latach była zróżnicowana. 
Charakterystyczne było to, że po pięciu latach członkostwa Polski w UE krańcowa wydajność 
przeciętnych nakładów pracy ludzkiej była wyższa niż w 2004 roku, ale niższa niż w 2005 roku. 
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Wnioski
Towarowe gospodarstwa rolne w Polsce charakteryzują się dużym zróżnicowaniem potencjału 

produkcyjnego, w tym również pracy ludzkiej i efektywności jej wykorzystania. Wyniki badań 
pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:

Czynniki produkcji dodatnio wpływały na wzrost produkcji ogółem, w związku z tym wskazane 
jest zwiększanie ich udziału w procesach produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych w 
Polsce. Na podstawie współczynników elastyczności odzwierciedlających stopień proporcjonal-
ności przychodu względem analizowanych czynników można stwierdzić, że w badanych latach 
i zbiorowościach gospodarstw wystąpiła rosnąca efektywność nakładów razem wziętych.

Analiza produktywności pracy ludzkiej w badanych towarowych gospodarstwach rolnych 
wykazała korzystniejsze warunki do realizacji ekonomicznego celu gospodarowania w 2009 roku 
w porównaniu do okresu bazowego. Wyższa wydajność pracy oznacza, że więcej produktów 
rolniczych wytwarzanych jest przez tę samą liczbę osób zawodowo czynnych w jednostce czasu. 
Potwierdza to wyższa przeciętna ekonomiczna wydajność pracy w 2009 roku (40,79 zł/rbh) w 
porównaniu do 2004 roku (37,38 zł/rbh) i 2005 roku (34,70 zł/rbh).

W badanych towarowych gospodarstwach rolnych była zróżnicowana produktywność krań-
cowa czynnika pracy ludzkiej w badanych latach. Po pięciu latach członkostwa Polski w UE, 
tj. w 2009 roku, krańcowa wydajność przeciętnych nakładów pracy ludzkiej była wyższa niż w 
2004 roku, ale niższa niż w 2005 roku. W przeciętnym gospodarstwie wzrost nakładów pracy o 
1 rbh powodował przyrost wartości produkcji ogółem średnio o 2,87 zł w 2004 roku, o 3,91 zł w 
2005 roku i o 3,86 zł w 2009 roku.
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Summary
This paper identifies and ASSESS total, average and extreme productivity changes regarding labor in 

commodity farms in Poland in first years of the European Union accession – 2004 and 2005; and also after 
five years of membership – in the years 2009. The researches were conducted based on data from polish 
FADN. Survey was made using of Cobb-Douglas production function. The results show that productivity of 
labor increase in examined rural farms after five years of Poland membership in the EU.
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