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Synopsis. Zaprezentowano wska�niki warto�ci dodanej i wydajno�ci pracy w 31 celowo dobranych rolni-
czych spó³dzielniach produkcyjnych. Kryterium doboru obiektów stanowi³o wystêpowanie w rankingach 50
najlepszych rolniczych spó³dzielniach produkcyjnych opracowanych w latach 2003 oraz 2004 przez pracow-
ników Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywno�ciowej. Opracowanie dodatkowo zawiera klasyfi-
kacjê RSP ze wzglêdu na poziom analizowanych wska�ników. Dokonano analizy wska�ników warto�ci doda-
nej z punktu widzenia przychodów ogó³em, natomiast wydajno�ci pracy � z punktu widzenia zatrudnienia
przeciêtnego w roku oraz udzia³u cz³onków w zatrudnieniu. Przy doborze zmiennych do analizy autor kiero-
wa³ siê wykorzystaniem ich przy ustalaniu badanych wska�ników.

Wstêp
Warto�æ dodana jest kategori¹ stosowan¹ w ekonomii, ekonomice rolnictwa i marketingu.

Wed³ug T. Sztuckiego warto�æ dodana oznacza przyrost warto�ci w wyniku procesu produk-
cyjnego powstaj¹cy z ró¿nicy miêdzy wp³ywami brutto danej firmy, osi¹gniêtymi ze sprzeda¿y
jej produktów i us³ug, a sum¹ któr¹ zap³aci³a ona za surowce i us³ugi dostawców zewnêtrznych
[Sztucki 1998]. W literaturze przedmiotu mo¿na siê równie¿ spotkaæ z pojêciem ekonomicznej
warto�ci dodanej (EVA � economic value added). W swej istocie EVA jest miernikiem wyników
dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa ró¿ni¹cym siê od wiêkszo�ci innych tym, ¿e potr¹ca z zysku
koszty ca³ego kapita³u zainwestowanego przez firmê. W koncepcji EVA koszt kapita³u to inaczej
koszt utraconych korzy�ci.

Nauki ekonomiczne, a zw³aszcza ekonomika rolnictwa, wyodrebniaj¹ kategorie warto�ci
dodanej brutto oraz netto. Warto�æ dodana brutto stanowi ró¿nicê pomiêdzy warto�ci¹ global-
n¹ produkcji rolniczej a warto�ci¹ zu¿ycia po�redniego [Podstawka 2000]. Warto�æ dodan¹
brutto uzyskujemy tak¿e, gdy zmniejszymy warto�æ produkcji koñcowej o zakupione towary i
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us³ugi [Heijman, Krzy¿anowska, Gêdek, Kowalski 1997]. Miernik ten okre�la produkcjê wytwo-
rzon¹ przez wszystkie czynniki wytwórcze, niezale¿nie od tego kto jest w³a�cicielem [Podstaw-
ka 2000]. Warto�æ dodan¹ netto mo¿na obliczyæ zmniejszaj¹c warto�æ dodan¹ brutto o odpisy
amortyzacyjne [Heijman, Krzy¿anowska, Gêdek, Kowalski 1997]. Jako podstawê ustalenia wska�-
ników warto�ci dodanej i wydajno�ci pracy przyjêto kategoriê warto�ci dodanej brutto.

Materia³ i metodyka
Do napisania artyku³u pos³u¿y³y: �Ranking 50 najlepszych rolniczych spó³dzielni produk-

cyjnych w 2002 r. wed³ug sytuacji ekonomicznej� oraz �Ranking 50 najlepszych rolniczych
spó³dzielni produkcyjnych w 2003 r. wed³ug sytuacji ekonomicznej�. Rankingi te zosta³y przy-
gotowane przez zespó³ pracowników Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ̄ ywno�cio-
wej. Dla zapewnienia porównywalno�ci danych dokonano wyboru tylko tych RSP, które wy-
stêpowa³y w obydwu rankingach. Warunek ten spe³ni³o 31 rolniczych spó³dzielni produkcyjnych.
Dobrane w sposób celowy obiekty nie mog¹ byæ reprezentatywne dla ca³ej rolniczej spó³dziel-
czo�ci produkcyjnej w Polsce.

Przedmiotem badañ w RSP s¹ wska�niki warto�ci dodanej oraz wydajno�ci pracy obliczone
na lata 2002 i 2003. Do ustalenia warto�ci dodanej zastosowano inn¹ formu³ê od zaprezentowa-
nej we wstêpie. Warto�æ dodan¹ okre�lono przez dodanie jej sk³adników: dochodu ogólnego,
amortyzacji, podatku rolnego i innych podatków obci¹¿aj¹cych koszty, czynszu dzier¿awnego,
kosztów kapita³u obcego (odsetek), kosztów wynagrodzeñ pracowników najemnych wraz ze
�wiadczeniami oraz �wiadczeñ na rzecz cz³onków spó³dzielni. Wska�nik warto�ci dodanej otrzy-
mano dziel¹c warto�æ dodan¹ przez wielko�æ przychodów ogó³em, natomiast wydajno�æ pracy
� dziel¹c warto�æ dodan¹ przez �rednioroczne zatrudnienie. Jako determinanty okre�laj¹ce
poziom analizowanych wska�ników przyjêto zmienne potrzebne do ich obliczenia.

Zastosowan¹ metod¹ pracy jest analiza i porównanie wska�ników warto�ci dodanej oraz
wydajno�ci pracy w rolniczych spó³dzielniach produkcyjnych. Zarówno metoda, jak i opraco-
wanie maj¹ na celu okre�lenie zmian tych wska�ników oraz ich determinant.

Charakterystyka rolniczych spó³dzielni produkcyjnych
Badania obejmuj¹ 31 RSP z 11 województw, przy czym rozmieszczenie badanych organizacji

jest bardzo zró¿nicowane w poszczególnych województwach. Rolnicze spó³dzielnie produk-
cyjne z województw lubelskiego, opolskiego i wielkopolskiego stanowi¹ blisko po³owê wszyst-
kich badanych, a tylko po jednej spó³dzielni reprezentuj¹ województwa ³ódzkie oraz �wiêto-
krzyskie. W badaniach nie uwzglêdniono spó³dzielczych podmiotów gospodarczych
dzia³aj¹cych na terenie województw: dolno�l¹skiego, lubuskiego, ma³opolskiego, podkarpac-
kiego i warmiñsko-mazurskiego.

Analizowane przedsiêbiorstwa stanowi¹ oko³o 3% polskich RSP czynnych gospodarczo
wed³ug stanu na 8 kwietnia 2002 r. Zatrudniaj¹ one ³¹cznie prawie 2,5 tys. pracowników, co daje
�rednio 80 zatrudnionych na spó³dzielniê. £¹czna powierzchnia u¿ytków rolnych (UR) w bada-
nych rolniczych spó³dzielniach produkcyjnych przekracza 26 tys. ha. Zatem przeciêtny area³
przypadaj¹cy na jednostkê wynosi oko³o 850 ha, natomiast intensywno�æ zatrudnienia kszta³-
tuje siê �rednio na poziomie 9,47 pracuj¹cego na 100 ha UR. W porównaniu z rokiem 2002
analizowane RSP zwiêkszy³y �rednio o prawie 20 ha powierzchniê UR, ale równocze�nie doko-
na³y ekstensyfikacji zatrudnienia z nieco ponad 10 zatrudnionych na 100 ha. W Polsce przeciêt-
ny obszar rolniczych spó³dzielni produkcyjnych wynosi 350 ha powierzchni ogólnej, a zatrud-
nienie przyjmuje wielko�æ 25,6 osób na 100 ha UR [Guzewicz, Zdzieborska, ̄ arska 2001, Gajowiak
2004]. Na tle ogó³u badane obiekty charakteryzuj¹ siê wiêc ponad dwukrotnie wiêksz¹ koncen-
tracj¹ zasobów ziemi oraz ponad dwukrotnie mniejsz¹ koncentracj¹ zasobów pracy.
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Zmiany wska�nika warto�ci dodanej a zmiany przychody ogó³em
Warto�æ dodana brutto jest

wprost proporcjonalna do pozio-
mu wska�ników warto�ci dodanej
oraz wydajno�ci pracy (rys. 1).
Maksymalizacja wielko�ci tych
wska�ników jest uznawana za zja-
wisko po¿¹dane, przy czym warte
przeanalizowania s¹ równie¿ przy-
czyny ich zmian.

W stosunku do 2002 r. zwiêk-
szy³ siê udzia³ RSP o najwy¿szym
poziomie wska�nika. W 2002
roku �rednio w co dziesi¹tej spó³-
dzielni warto�æ omawianego
wska�nika przekroczy³a 50%, na-
tomiast w 2003 � �rednio w co szóstej. Najliczniejsz¹ grupê w�ród badanych podmiotów stano-
wi¹ te, u których relacja warto�ci dodanej brutto do przychodów ogó³em by³a wy¿sza od 40%,
lecz nie przekracza³a 50%. Nie uleg³ zmianie udzia³ rolniczych spó³dzielni produkcyjnych ze
wska�nikiem z przedzia³u 20-30% i w dalszym ci¹gu udzia³ ten wynosi³ oko³o 13%. Wska�nik
warto�ci dodanej w ¿adnej z analizowanych rolniczych spó³dzielni produkcyjnych nie osi¹gn¹³
poziomu 60%, ale by³ wy¿szy od 20%.

W porównaniu z 2002 rokiem prawie 55% badanych przedsiêbiorstw zwiêkszy³o wska�nik
warto�ci dodanej (tab. 1). Tyle samo przedsiêbiorstw w 2003 r. wykaza³o poziom tego wska�nika
wy¿szy od przeciêtnego. Stan ten uleg³ nieznacznej poprawie w porównaniu z rokiem 2002.
�redni poziom wska�nika warto�ci dodanej w analizowanych spó³dzielniach uleg³ zwiêkszeniu
o oko³o 1,3%.
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Rysunek 1. Rolnicze spó³dzielnie produkcyjne o zró¿-
nicowanym poziomie wska�nika warto�ci dodanej
�ród³o: Rankingi 50 najlepszych rolniczych spó³dzielni produk-
cyjnych z lat 2002-2003 wed³ug sytuacji ekonomicznej.
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Dane tabelaryczne wskazuj¹ na zwiêkszenie wska�ników warto�ci dodanej w rolniczych
spó³dzielniach produkcyjnych o najwiêkszych oraz najmniejszych dynamikach wzrostu i spad-
ku przychodów ogó³em, jak równie¿ tych, w których nast¹pi³ wzrost warto�ci przychodów
ogó³em o 10-20%. Pozosta³e badane podmioty gospodarcze wykaza³y spadek omawianego
wska�nika przeciêtnie o oko³o 2 punkty procentowe. Najni¿sze wska�niki warto�ci dodanej
osi¹gnê³y RSP, w których nast¹pi³a dodatnia zmiana warto�ci przychodów o 5-10% oraz 20-
50%, natomiast najwy¿sze � spó³dzielnie reprezentuj¹ce skrajne klasy.
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Zmiany wydajno�ci pracy a zmiany �redniorocznego zatrudnienia
Warto�æ dodana brutto

wywiera tak¿e bezpo�redni i
dodatni wp³yw na kszta³to-
wanie wydajno�ci pracy.
Strukturê badanych pod-
miotów gospodarczych i kie-
runki zmian ich wydajno�ci
pracy prezentuje rysunek 2.
Informacje wynikaj¹ce z ry-
sunku wskazuj¹ na spadek
liczebno�ci analizowanych
obiektów w klasach o naj-
mniejszej i najwiêkszej wy-
dajno�ci pracy oraz na brak
zmian liczebno�ci spó³dzielni, w których warto�æ omawianego wska�nika przekracza³a 40, ale
nie by³a wiêksza ni¿ 60 tys. z³ w przeliczeniu na zatrudnionego. Najliczniejsz¹ klasê tworz¹
rolnicze spó³dzielnie produkcyjne, w których wydajno�æ pracy zawiera³a siê w przedziale 30-40
tys. z³ na osobê. Organizacje te stanowi¹ 35-40% wszystkich analizowanych.

Na koniec 2003 roku �rednia wydajno�æ pracy w badanych przedsiêbiorstwach wynios³a
45,1 tys. z³ na zatrudnionego i by³a o oko³o 6% wy¿sza od wska�nika z 2002. Zaledwie 39% RSP
osi¹gnê³o w 2003 r. poziom wy¿szy od przeciêtnego (tab. 2).
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Najwiêkszy przyrost wydajno�ci pracy mia³ miejsce w spó³dzielniach o najwy¿szym tempie
wzrostu oraz spadku przeciêtnego zatrudnienia w 2003 roku, za� najwiêkszy spadek � w spó³dziel-
niach o  tempie wzrostu zatrudnienia na poziomie 10-20%. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e przedsiêbior-

stwa, które zmniejszy³y �rednioroczne
zatrudnienie lub utrzyma³y je na niezmie-
nionym poziomie, odnotowa³y wzrost
wydajno�ci pracy. Najni¿sz¹ wydajno�æ
pracy odnotowa³y podmioty, które wy-
kaza³y najbardziej dynamiczny wzrost
przeciêtnego zatrudnienia w 2003 r.

W rolniczych spó³dzielniach pro-
dukcyjnych, jak we wszystkich tego
typu organizacjach wa¿n¹ rolê odgry-
waj¹ cz³onkowie. Ich rola mo¿e sprowa-
dzaæ siê nie tylko do wspó³w³asno�ci i
wspó³decydowania, lecz te¿ pracy w

Rysunek 2. Rolnicze spó³dzielnie produkcyjne o zró¿nico-
wanej wydajno�ci pracy
�ród³o: Rankingi 50 najlepszych rolniczych spó³dzielni produkcyj-
nych z lat 2002-2003 wed³ug sytuacji ekonomicznej.
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danej spó³dzielni. Zmiany udzia³u cz³onków w zatrudnieniu oraz oddzia³ywanie tych zmian na
osi¹gan¹ wydajno�æ pracy w analizowanych RSP ilustruje tabela 3.

Jedynie obiekty o najwiêkszym spadku udzia³u cz³onków w zatrudnieniu odnotowa³y zmniej-
szenie wydajno�ci pracy. W pozosta³ych przypadkach warto�æ dodana uleg³a nieznacznemu
zwiêkszeniu. �redni udzia³ cz³onków w ca³kowitym zatrudnieniu we wszystkich badanych spó³-
dzielniach uleg³ spadkowi o oko³o 1,4%.

Podsumowanie i wnioski
Zaprezentowane dane uniemo¿liwiaj¹ formu³owanie d³ugoterminowych prognoz i pozwala-

j¹ odnosiæ zaprezentowane wyniki jedynie do najlepszych rolniczych spó³dzielni produkcyj-
nych w Polsce. Zarówno sama kategoria warto�ci dodanej, jak równie¿ wska�niki obliczone
przy jej pomocy powinny siê staæ przedmiotem analiz w RSP. Wymusza to nie tylko odchodze-
nie jednostek gospodarczych od warto�ci ksiêgowej, ale tak¿e narastaj¹ca konkurencja ze
strony przedsiêbiorstw rolniczych funkcjonuj¹cych na terenie Unii Europejskiej.

Pocieszaj¹cy jest fakt, ¿e w 2003 roku w�ród analizowanych podmiotów zwiêkszy³a siê
liczba rolniczych spó³dzielni produkcyjnych o wy¿szych wska�nikach warto�ci dodanej, przy
czym nie powinno siê to odbywaæ kosztem ni¿szych przychodów.

Wiele do ¿yczenia pozostawia wydajno�æ pracy, która w dalszym ci¹gu jest niska w przeli-
czeniu na zatrudnionego. Sytuacji tej towarzyszy spadek udzia³u cz³onków w gronie osób
zatrudnionych, co jest wynikiem wystêpowania ich z organizacji spó³dzielczych oraz skutkuje
zmniejszeniem maj¹tku spó³dzielni.

Rolnicze spó³dzielnie produkcyjne winny wiêc stosowaæ ci¹g³¹ i kompleksow¹ kontrolê
finansow¹ oraz zintegrowany marketing, który uwzglêdnia³by podniesienie lojalno�ci cz³on-
ków. Dzia³ania takie wymagaj¹ du¿ych nak³adów finansowych i reorganizacji w RSP, lecz przede
wszystkim prze³amania barier mentalnych.
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Summary
The article presents value added ratio and labour efficiency in 31 agricultural production co-operatives,

which were appropriately selected. The criterion of select this objects is coming in rankings of the best 50
agricultural production co-operatives. This rankings were  worked out by IERiG¯ in the years 2003 and 2004. The
article contains also classification of agricultural production co-operatives according to the level of analysed
ratios. The analysis of value added ratio was realised according to receipts, however labour efficiency � according
to employment. The author of this article was guided by using there variables for fix analysed ratios.
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