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PRODUKTIVNOST ČESKÉHO EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
PRODUCTIVENESS OF CZECH ORGANIC FARMING
Z. Kroupová
Abstract
The paper is focused on the identification of main production differences between Czech organic and
conventional farming. The aim of this paper is a quantification of differences in production capability between
organic and conventional farming and a quantification of differences in influence of main factors of production
in both agricultural production systems. The analyses, which were done to achieve the aim, were based
on unbalanced panel data. The data was gained from 143 organic farms and 388 conventional producers,
represented by Czech legal entities, in periods 2004–2008. The methodology of organic farming productiveness
research was based on comparative analyses of stochastic production functions of both mentioned agriculture
production systems. The production functions were specified as the random effects models and estimated by
generalized method of least squares. Results of the analyses indicate the lower productivity of Czech organic
farming in comparison with conventional farming and identify the differences in the usage of basic production
factors as well.
Pieces of knowledge introduced in this paper resulted from solution of an institutional research intention
MSMT 6046070906 „Economics of resources of Czech agriculture and their efficient use in frame
of multifunctional agri-food systems“.
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Abstrakt
Předložený příspěvek je zaměřen na identifikaci základních produkčních odlišností českého ekologického
a konvenčního systému hospodaření. Cílem příspěvku je kvantifikace diferencí v produkční schopnosti
ekologického zemědělství vůči zemědělství konvenčnímu a odlišností v produkční síle základních výrobních
faktorů v obou produkčních systémech. Analýzy, provedené za účelem naplnění zmíněného cíle, využívají
panelová data, získaná od 143 ekologických farem a 388 konvenčních zemědělských podniků, právnických osob,
za časovou řadu let 2004–2008. Z metodického hlediska je výzkum produktivnosti ekologického zemědělství
založen na komparativní analýze stochastických produkčních funkcí obou zmíněných systémů hospodaření,
specifikovaných modelem náhodných efektů a odhadovaných zobecněnou metodou nejmenších čtverců.
Výsledky provedeného výzkumu deklarují výrazně nižší produkční schopnost českého ekologického systému
hospodaření v komparaci s konvenčním systémem a poukazují rovněž na rozličnost ve využití základních
výrobních faktorů.
Příspěvek vznikl jako součást výzkumného záměru MSMT 6046070906 "Ekonomika zdrojů českého
zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů".
Klíčová slova: Ekologické zemědělství, produktivnost, produkční funkce, výrobní faktory, panelová data.
URL:<http://www.inta.gov.ar/salta/info/documen
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