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kwestia rolna w teorii wyBorU pUBliczneGo
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s y n o p s i s. w artykule przedstawiono współczesne ujęcie kwestii rolnej w teorii wyboru 
publicznego. wskazano, że w procesach liberalizacji i globalizacji znaczenie rolnictwa uległo 
wzmocnieniu, zwłaszcza w wyniku zmian warunków makrootoczenia. nadal głównym źródłem 
badań w kwestii rolnej jest specyfika produkcji rolnej i alokowanych w rolnictwie zasobów. 
Uwzględnienie dorobku teorii wyboru publicznego, w tym koncepcji rent seeking nie neguje 
interwencjonizmu w rolnictwie, natomiast wskazuje na konieczność redukcji asymetrii infor-
macji między podmiotami gospodarczymi. niedoskonałości alokacji za pośrednictwem państwa 
są efektem niedoskonałej koordynacji w zakresie wyborów publicznych.

wprowadzenie

rozważania prowadzone wokół roli państwa w gospodarce oraz czynników wyjaśnia-
jących podejmowane rozstrzygnięcia w tym obszarze przechodzą kolejne etapy ewolucji. 
objaśnienia zróżnicowanej wielkości transferów kierowanych za pośrednictwem państwa 
mogą być prowadzone zgodnie z ekonomią głównego nurtu wokół czynników ekonomicznych 
lub też zgodnie z teorią wyboru publicznego, teorią regulacji czy nową teorią makroekonomii 
politycznej w uzupełnieniu o czynniki instytucjonalno-polityczne. wówczas badania nad 
rolą polityki gospodarczej i warunków jej stanowienia stają się przedmiotem międzydy-
scyplinarnych rozważań obejmujących m.in.: ekonomię, politologię i socjologię. refleksje 
te są istotne dla polityki rolnej, która w celu rozwiązania nadal żywej kwestii rolnej – w 
znacznym stopniu operuje transferami budżetowymi i regulacjami. kolejne reformy systemu 
finansowego wsparcia rolnictwa w poszczególnych krajach ożywiają debatę nad zasadnością 
i skutecznością podejmowanych rozstrzygnięć. nurt instytucjonalno-polityczny wprowadził 
do tej debaty problem sposobu podejmowania decyzji politycznych oraz udziału poszcze-
gólnych grup społecznych w kształtowaniu polityki gospodarczej i wielkości transferów 
finansowych przepływających pomiędzy podmiotami. celem artykułu jest przedstawienie 
przesłanek i warunków interwencjonizmu w rolnictwie w rozwiązywaniu kwestii rolnej przy 
uwzględnieniu dorobku nurtu instytucjonalno-politycznego, w tym w szczególności teorii 
wyboru publicznego. rozważania mają charakter teoretyczno-metodyczny. 
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współczesne UjĘcie kwestii aGrarnej

specyfika produkcji rolnej wynika zarówno z roli poszczególnych czynników produkcji 
zaangażowanych do jej wytworzenia, jak i z samego charakteru gospodarstw rolnych jako 
podmiotów gospodarczych. zmiany zachodzące w otoczeniu rolnictwa związane z procesami 
globalizacji i liberalizacji jeszcze bardziej wzmocniły wiele czynników przyczyniających 
się do odpływu nadwyżki ekonomicznej z rolnictwa. warto zwrócić uwagę na kilka tych, 
których znaczenie uległo wzmocnieniu. można w tym zakresie wskazać przede wszystkim 
na oligopolizację struktur zaopatrzeniowych rolnictwa, przyśpieszenie przepływu informacji 
oraz produktów, a także szybszą implementację postępu technicznego, w tym biologicznego 
w rolnictwie. w warunkach globalizacji i liberalizacji systemów gospodarczych nastąpiło 
przyśpieszenie procesów koncentracji w otoczeniu rolnictwa znamionujące zwiększenie 
ich siły przetargowej. często podważa się nawet sens ekonomiczny niektórych fuzji i 
połączeń na rynku globalnym, gdyż w ich wyniku nie następowała poprawa efektywności 
mikroekonomicznej, a jedynie zwiększał się udział firm w rynku [liberska 2002, s. 42]. 
równocześnie przekształcenia strukturalne w rolnictwie nie nadążały za tymi przemianami 
nawet w warunkach zapewnienia finansowego wsparcia i na przełomie xx i xxi w. uległy 
spowolnieniu zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych [kułyk 2013, s. 224-226]. skutkiem 
tych zjawisk jest deprecjonowanie rolnictwa i utrzymywanie dysparytetu dochodów w rolnic-
twie w stosunku do innych segmentów gospodarki [czyżewski 2007, s. 20-22]. ponadto, w 
warunkach globalizacji nasiliło się zjawisko dominacji kapitału finansowego nad kapitałem 
produkcyjnym [paunovic, moreno-Brid 2007-2008]. kapitał ten nie znajdował zatem pro-
dukcyjnego zastosowania i nie prowadził do zwiększenia produkcji ani inwestycji, zatem 
nie kreował popytu w tych regionach, gdzie powstawały nadwyżki żywności. 

problem dysproporcji dochodowych będący efektem odpływu nadwyżki ekonomicznej z 
rolnictwa był często rozwiązywany przez tworzenie krajowych łańcuchów żywnościowych. 
miało to ustabilizować warunki wymiany handlowej produktami rolnymi, zmniejszyć sto-
pień asymetrii informacji [schmitz, moss, schmitz 2010, s. 70-72, 469], zapewnić pewność 
zaopatrzenia dla przetwórstwa i handlu, zmniejszyć tempo rozwierania nożyc cen produk-
tów rolnych. jednak w procesie globalizacji następowało rozrywanie tych powiązań przez 
defragmentyzację krajowych łańcuchów żywnościowych dokonywaną przez korporacje 
szukające najefektywniejszych miejsc pozyskania strategicznych zasobów. można nawet 
stwierdzić, iż dotychczasowe związki były (z punktu widzenia efektywności mikroekono-
micznej) niekorzystne, jeżeli występowało znaczne przestrzenne zróżnicowanie kosztowe. 
ponadto, integratorzy często przerzucali koszty adaptacyjne związane z procesem globalizacji 
na producentów rolnych [reardon, swinnen 2004, s. 516].

ważnym aspektem przemian rolnictwa były i są zmiany technologiczne. w ich wyniku 
przyśpieszeniu uległy przekształcenia strukturalne, ale przede wszystkim w coraz większym 
stopniu korzystano z efektów skali. Uzyskiwany w tym procesie wzrost produkcji rolnej po-
zwalał zaspokajać rosnące potrzeby żywnościowe, lecz napotykając barierę popytową przy 
niskiej elastyczności cenowej produktów rolnych, prowadził on do rozwierania nożyc ceno-
wych [czyżewski, kułyk 2010, s. 209]. w efekcie obniżeniu ulegały korzyści z tytułu wzrostu 
produkcji, co przynajmniej dla części gospodarstw rolnych oznaczało pogorszenie relacji 
dochodowych w stosunku do podmiotów z innych sektorów gospodarki. w dotychczasowym 
procesie globalizacji kluczową rolę odgrywał postęp w biotechnologii, nanotechnologii, 
mechanizacji, informatyzacji produkcji i dystrybucji, wprowadzając bardziej zaawansowane 
stadium rolnictwa industrialnego lub realizując koncepcję rolnictwa precyzyjnego. dzięki 
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tym innowacjom możliwe było m.in. regulowanie cech produktów rolnych (w pewnym 
zakresie) i zmniejszenie wrażliwości produkcji rolnej na warunki atmosferyczne. innowacje 
te stanowiły swoisty substytut względem chemizacji, osłabiający przewagę środowiskową, 
tak istotną w produkcji rolnej. zmiany technologiczne stały się jednym z istotnych determi-
nantów globalizacji, także w rolnictwie. tworzy to jednak niebezpieczeństwo ograniczenia 
bioróżnorodności i zachwianie równowagi środowiskowej w tym aspekcie.

szczególnie istotna jest kwestia ziemi rolnej, która ze względu na swoją specyfikę 
jest często pomijana w analizach mikroekonomicznych. ograniczone zdolności wzrostu 
produktywności, niska mobilność tego zasobu, a także wymogi warunków prowadzenia 
upraw rolnych sprawiają, iż ziemia stanowi istotną barierę w procesie rozwoju rolnictwa. 
przekroczenie określonych warunków prowadzenia działalności gospodarczej może bo-
wiem w tym przypadku prowadzić do degradacji tego zasobu i spadku jego produktywności 
w rolnictwie czy wręcz wyłączenia z produkcyjnego zastosowania. dlatego tak ważna 
jest technika i sposób uprawy ziemi i hodowli zwierząt gospodarskich. w konsekwencji 
wskazuje się potrzebę budowania nowego systemu żywnościowego, który zapewni rów-
nocześnie wzrost produkcji rolnej i bezpieczeństwo żywnościowe, a ponadto nie będzie 
naruszał ekosystemu, w którym następuje produkcja i konsumpcja żywności. 

w warunkach globalizacji rośnie znaczenie zdolności do zapewnienia bezpieczeń-
stwa żywnościowego i zdrowia. koncepcja rolnictwa zwiększającego nakłady bieżących 
środków produkcji i utrzymującego ciągłe dążenie do wzrostu efektów skali generowała 
negatywne efekty zewnętrzne. w konsekwencji tych zmian mieliśmy do czynienia z 
przechodzeniem od tradycyjnych problemów wyżywienia do ich współczesnej, bardziej 
złożonej formy, związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowia. 
obejmuje ono zarówno możliwość zaopatrzenia w odpowiedni poziom żywności, jak 
również takie jej cechy jak: poziom energetyczny, skład czy stopień przetworzenia  
[mendez i in. 2005, popkin 2006]. 

Źródłem trudności w rozwoju rolnictwa jest także przenoszenie impulsów z otoczenia 
makroekonomicznego do tego sektora. wahania koniunkturalne [czyżewski, mrów-
czyńska-kamińska 2011], zmiany w opcjach polityki gospodarczej [czyżewski, kułyk 
2010], przekształcenia w wymianie handlowej [kułyk 2009] czy też sytuacja na rynku 
pracy [Gardner 2005, woś 1992] to istotne źródła odpływu nadwyżki ekonomicznej z 
rolnictwa. stanowią one zatem ważne ograniczenia dla rozwoju rolnictwa. zważywszy 
na wzrost stopnia ich zmienności w warunkach globalizacji należy uznać ich rosnącą rolę 
w przemianach zachodzących w rolnictwie i kształtowaniu wspomnianej kwestii agrarnej.

podsumowując, warto podkreślić te czynniki, które tworzą trwale występujące bariery 
w rolnictwie a należące do problemu współczesnej kwestii agrarnej. wśród nich można 
wymienić: uzależnienie od warunków agroprzyrodniczych mimo dokonującego się postępu 
technicznego, dominację tradycyjnych produktów w ofercie i znaczną rolę przyzwyczajeń 
klientów do tych produktów, wydłużony cykl produkcyjny w rolnictwie wpływający na 
ograniczenie elastyczności strony podażowej, niekompletność rynków powodującą niewła-
ściwą alokację zasobów ze względu na brak uwzględnienia opłat za dobra publiczne oraz 
efekty zewnętrzne, wysokie ryzyko i niepewność wpływające na ograniczenie zdolności 
do optymalizacji procesów inwestycyjnych i konsumpcyjnych, niską elastyczność metod i 
struktur wytwórczych w rolnictwie, niemobilność czynnika ziemi i ograniczoną mobilność 
pozostałych czynników produkcji ze względu na specyfikę produkcji rolnej (bariery wyj-
ścia) i dominację rodzinnych gospodarstw rodzinnych w strukturze podmiotowej, w końcu 
barierę edukacyjną czy demograficzną (starzenie się rolników i ograniczenie populacji na 
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obszarach wiejskich zainteresowanych pracą w rolnictwie) [zegar 2008, czyżewski 2009, 
wilkin 2009, czyżewski, matuszczak 2011]. zgodnie z koncepcją jerzego wilkina [1986, 
s. 33-34] kwestia rolna sprowadza się więc do powstania takich problemów, które w sposób 
istotny wpływają na sytuację całej gospodarki. można jednak spojrzeć też z drugiej strony, 
naświetlając problem kwestii agrarnej jako sytuacji, w której na skutek specyfiki rolnictwa 
i produkcji rolnej pojawia się zjawisko społecznego wykluczenia znacznej części grupy 
społecznej, jaką są producenci rolni. w konsekwencji problem kwestii agrarnej należy w 
obecnych warunkach potraktować szerzej jako pewien splot problemów powstających w 
zakresie reprodukcji w rolnictwie a mających swoje źródło w specyfice tejże produkcji.

teoria wyBorU pUBliczneGo jako próBa wyjaŚnienia 
mecHanizmU inGerencji w rolnictwie

stosowane rozwiązania oraz zachodzące zmiany w mechanizmie ingerencji państwa 
w gospodarce możemy rozpatrywać z różnych punktów widzenia. podejmowane roz-
strzygnięcia mają zarówno charakter ekonomiczny, jak i polityczny. z jednej strony mo-
żemy analizować wpływ otoczenia zewnętrznego na sektor rolny uwzględniając warunki 
makroekonomiczne na poziomie danego kraju, ale także ugrupowań integracyjnych czy 
gospodarki światowej [Gardner 2005, czyżewski, kułyk 2010, kułyk 2013]. z drugiej zaś 
rozważania te możemy uzupełnić o czynniki instytucjonalno-polityczne. podejmowane 
bowiem działania w polityce gospodarczej, a zwłaszcza szczegółowe rozwiązania są w 
jakimś stopniu efektem działań natury politycznej i oddziaływania poszczególnych grup 
nacisku. zmiana przepływu nadwyżki ekonomicznej w wyniku oddziaływania instytucji 
państwowych powoduje działania zmierzające do jej przechwycenia. koncepcje te wpro-
wadzają rozróżnienie między rentą ekonomiczną a polityczną. można to przedstawić za 
pośrednictwem rent seeking. przy czym problem ten ujawnia się zarówno w warunkach 
optymalizacji za pośrednictwem rynku, gdy nadwyżka ekonomiczna jest przechwytywana 
przez struktury rynkowe, np. o większym stopniu zmonopolizowania, jak i w wyniku wy-
borów politycznych. wprowadzenie instytucji państwowych powoduje zmianę tej sytuacji, 
choć nie musi oznaczać zwiększenia przepływu nadwyżki ekonomicznej do rolnictwa. 
jest to bowiem proces złożony, poddany presji przez poszczególne grupy interesu. z tego 
względu w poszczególnych krajach mogą występować zróżnicowane rozstrzygnięcia. jest 
to efekt poszukiwania renty politycznej przez poszczególne grupy uczestniczące w prze-
pływie nadwyżki ekonomicznej. teoria publicznego wyboru obejmuje, odwołując się do 
czynników instytucjonalno-politycznych, m.in. takie obszary, jak: teorię państwa, reguły 
głosowania, politykę partyjną, lobbing, biurokrację, politykę grupy interesu, zjawisko rent 
seeking, ekonomiczną teorię ustawodawstwa [demirbas, demirbas 2011, s. 17]. 

w myśl tego podejścia stosuje się porównanie mechanizmu wyborczego do mechani-
zmu rynkowego lub (jak przedstawia to jerzy wilkin [2005, s. 71]) ujmuje się mechanizm 
polityczny w modelu ekonomicznym. koncepcja ta podkreśla występowanie wielu manka-
mentów i niedoskonałości alokacji zasobów w warunkach wyborów politycznych. nastę-
puje wówczas maksymalizacja korzyści wybranych grup interesu i powstaje trwała strata 
społeczna dobrobytu. w konsekwencji, jak stwierdza william niskanen [2001, s. 269],  
alokacja dóbr i usług za pośrednictwem państwa jest trwale nieefektywna w stosunku 
do mechanizmu rynkowego. działania służące lobbingowi, polityka partyjna, interesy 
polityczne poszczególnych grup oderwane od reguł ekonomicznych, zjawisko pogoni 
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za rentą, korupcja stanowią dowody tej nieefektywności. w tym obszarze przywołuje 
się także liczne paradoksy związane z procesem podejmowania decyzji w instytucjach 
państwowych i w warunkach demokracji, wskazując na nieefektywność ekonomiczną w 
równowadze uzyskanej w wyniku tak dokonanych rozstrzygnięć (np.: paradoks arrowa, 
condorceta, sena1). zwiększa to znaczenie samego procesu stanowienia prawa i polityki 
gospodarczej. ponadto, działania samych struktur biurokratycznych dążących do maksy-
malizacji swojego bogactwa [Bevir 2007] i przechwytywania nadwyżki ekonomicznej, a 
nie realizacji potrzeb społecznych zwielokrotniają koszty renty politycznej i ograniczają 
renty ekonomiczne. wówczas alokacja zasobów nie spełnia kryterium pareto.

w ocenie przechwytywania nadwyżki ekonomicznej analizuje się wpływ różnych 
grup interesu na decyzje podejmowane przez instytucje państwowe. zgodnie z koncepcją 
mancura olsona [1965, s. 64-65, 140], małe dobrze zorganizowane i zintegrowane grupy 
interesu mogą zwiększać swój wpływ na podejmowane rozstrzygnięcia przez instytucje 
państwowe. zatem mogą uzyskiwać dodatkową rentę polityczną kosztem innych grup. 
równocześnie odwołując się do koncepcji miękkiego państwa Gunnara myrdala [1975,  
s. 229] można skonstatować, iż niska zdolność do egzekwowania prawa, korupcja, karte-
lizacja i nadmiernie rozbudowana biurokracja ograniczają jego skuteczność i zwiększają 
koszty procesów gospodarczych. działania regulacyjne i redystrybucyjne państwa, mające 
na celu podniesienie efektywności alokacji rynkowej mogą być bowiem motywowane 
preferencjami politycznymi. teoria grup interesu zaproponowana przez m. olsona pod-
kreśla możliwość przechwytywania efektów regulacji państwowych (w postaci przepływu 
nadwyżki ekonomicznej) przez część podmiotów. jest to w dużej mierze skutek asymetrii 
informacji. wskazane w teorii grup interesu uwagi zaprzeczają podstawowemu założeniu 
gospodarki rynkowej o sile konkurencji i dążeniu do maksymalizacji zysków w systemie 
rynkowym. w tym przypadku również występuje konkurencja, ale w obszarze politycz-
nym. problem ten można jednak rozszerzyć do zachowań na rynku, które również niszczą 
konkurencję między podmiotami i są wyrazem presji na przechwytywanie nadwyżki 
ekonomicznej, m.in. przez monopolizację struktur czy kartelizację.  

poszukiwanie renty politycznej jest traktowane jako działanie prowadzące do marno-
trawstwa zasobów [tullok 1967], w przeciwieństwie do maksymalizacji zysku w systemie 
rynkowym. tu jednak pomija się warunki i struktury, w których maksymalizacja zysków 
jest dokonywana. indywidualizm metodologiczny, tak charakterystyczny dla podejścia 
neoklasycznego, często pomija korzyści z kolektywnych działań. wielkość renty politycznej 
będącej wyrazem strat w dobrobycie społecznym jest trudna do bezpośredniego obliczenia. 
1 wymienione paradoksy wskazują na słabości mechanizmu wyborczego i przypadkowość w podejmowa-

nych za jego pomocą rozstrzygnięć. zgodnie z paradoksem condorceta, kolektywne preferencje wybor-
ców nie są przechodnie, a zatem mogą być cykliczne. w tym przypadku wyborem można manipulować, 
wpływając m.in. na kolejność poddawanych głosowaniu (rozstrzygnięciom) decyzji. natomiast zgodnie z 
paradoksem arrowa, powstaje konflikt między decyzjami indywidualnymi a decyzjami kolektywnymi, w 
którego efekcie nie jest możliwe podjęcie racjonalnej decyzji zbiorowej przy równoczesnym zachowaniu 
racjonalnych decyzji indywidualnych. stanowi to istotną trudność w optymalizacji funkcji społecznego 
dobrobytu przy zachowaniu optimum pareto. amartya sen [1970] wykazał natomiast, iż nie istnieje funk-
cja społecznego dobrobytu, która spełnia równocześnie warunki minimalnego liberalizmu, optymalności 
pareto i nieograniczonej dziedziny (tzn. metoda wyboru powinna być określona przy rozważeniu wszyst-
kich możliwych racjonalnych preferencji indywidualnych). rozważania te odnoszą się do problemu war-
tościowania funkcji dobrobytu społecznego na drodze wyboru zbiorowego w sytuacji, gdy zgodnie z in-
dywidualizmem metodologicznym optymalizujemy wybory indywidualne. sprzeczności te stanowią jedno 
z istotnych źródeł konfliktu pomiędzy decyzjami indywidualnymi i zbiorowymi. racjonalnie postępujące 
jednostki nie muszą bowiem zapewniać osiągnięcia optimum społecznego w systemie wyborczym. nie 
można bowiem spełnić warunku optimum pareta.
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w europie jej wartość jest szacowana na 7% dochodu narodowego brutto  [angelopoulos i 
in. 2009], natomiast w Usa na 25% produktu krajowego brutto [laband, sophocleus 1992]. 
regulacje tworzą ramy instytucjonalne, w wyniku których następuje zmiana przepływu 
nadwyżki ekonomicznej między podmiotami gospodarczymi. oddziaływanie przez regula-
cje państwowe jest tańsze niż próba monopolizacji za pośrednictwem rynku [stigler 1971]. 
ten drugi proces jest bardziej długotrwały i niepewny co do efektów, choć w warunkach 
globalizacji i liberalizacji uległ wyraźnemu przyśpieszeniu. regulacje dla indywidualnych 
podmiotów gospodarczych są na pewnym etapie zorganizowania rynku (w warunkach 
dużej liczby podmiotów) korzystniejsze od bezpośrednich transferów od podatników, gdyż 
pozwalają zmniejszyć liczbę beneficjentów. wprowadzają one warunki retransferu nadwyżki 
ekonomicznej, a ponadto środki finansowe płyną od konsumentów i mogą być łączone z 
transferami od podatników. dopiero po ograniczeniu liczby podmiotów zwiększa się nacisk 
ze strony potencjalnych beneficjentów do pozyskania transferów od podatników. w efekcie 
regulacje te prowadzą do nieodwracalnych zmian dobrobytu społecznego. 

w podejściu tym istotny jest nie tylko aspekt powstawania i wielkości rent poli-
tycznych uzyskiwanych przez poszczególne grupy interesu, ale także problem „jazdy na 
gapę”. koszty ponoszone na uzyskanie określonej renty politycznej nie są równomiernie 
rozłożone na poszczególnych beneficjentów. może to prowadzić do niedowartościowania 
działań służących poszukiwaniu renty politycznej. eliminacja problemu „gapowicza” 
zwiększa zatem stopień korzyści z tak prowadzonych działań, co tłumaczyłoby związek 
między koncentracją grup interesu a wielkością uzyskiwanej renty politycznej. wycena 
działań związanych z poszukiwaniem tej renty jest niezwykle trudna, gdyż obejmuje nie 
tylko przepływy samej nadwyżki ekonomicznej uzyskanej w wyniku wprowadzonych 
regulacji, ale także koszty działań służących pozyskaniu tej renty, również te, które nie 
przyniosły oczekiwanych efektów. stanowi to koszt społeczny. jednak podobnie można 
odnieść to do działań prowadzonych w systemie rynkowym, które skłaniają konsumenta do 
podjęcia zakupu określonego dobra (zatem przechwycenia jego nadwyżki ekonomicznej).

zgodnie z teorią wyboru publicznego dąży się do minimalizacji zakresu nierynkowych 
decyzji politycznych [mueller 2003, s. 501]. przyjmując założenie o nieefektywności 
działań za pośrednictwem państwa, w tym polityki redystrybucyjnej, dąży się do zmniej-
szenia udziału państwa w gospodarce, jako czynnika ograniczającego efekt rent seeking. 
równocześnie zakłada się, iż dystrybucja zasobów wyprodukowanych przez rynek jest 
społecznie optymalna, co jest jednak znacznym uproszczeniem.

RENT SEEKING VERSUS niesprawnoŚci mecHanizmU rynkoweGo

problem zmian w strukturze podziału nadwyżki ekonomicznej wytwarzanej w rol-
nictwie, jak wcześniej przedstawiono, można w tym aspekcie rozpatrywać przez pryzmat 
teorii wyboru publicznego, ale z uwzględnieniem jej przepływu w mechanizmie rynkowym. 
punktem wyjścia prowadzonych rozważań są niedoskonałości alokacji rynkowej, podkreślane 
w licznych opracowaniach, prowadzące do powstania kwestii rolnej. wówczas ingerencja 
państwa może przywrócić równowagę na wyższym poziomie dobrobytu społecznego. sama 
koncepcja ingerencji, choć często budzi kontrowersje, nie jest negowana. krytykuje się zaś 
zakres ingerencji i rozwiązania szczegółowe. wystarczy odwołać się do podejścia friedricha 
Hayek’a [1972, s. 224-225], który nie odrzucając potrzeby ingerencji państwa w gospodarkę, 
zwrócił uwagę na konieczność analizy kosztów i korzyści tak podejmowanych rozstrzygnięć. 
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założenie neoklasyczne o samoregulacji cen w grze rynkowej napotyka wiele ogra-
niczeń i prowadzić może do utrwalenia kwestii agrarnej. podążając za podejściem mikro-
ekonomicznym, można wykazać, iż trudności w optymalizacji podejmowanych działań 
są wynikiem braku przypisania praw własności lub ich niepełnego określenia [o’driscoll, 
Hoskins 2003, s. 6-7]. Uniemożliwia to pełne zastosowanie wyceny mikroekonomicznej 
w alokacji zasobów. w konsekwencji równowaga staje się suboptymalna i prowadzi do 
niewłaściwego oszacowania nadwyżki ekonomicznej stanowiącej rentę polityczną. pod-
jęta interwencja za pośrednictwem instytucji państwa powoduje uzyskanie przywilejów 
przez określoną grupę podmiotów, ale istotne jest to, czy właściwie wyceniono wszystkie 
dobra i usługi, które ta grupa dostarcza. z uwagi na wskazywaną niemożność dokładnego 
oszacowania wartości dóbr publicznych i efektów zewnętrznych, a także efekt łącznia dóbr 
publicznych z dobrami prywatnymi, można przyjąć, że wycena dostarczanych produktów 
zawsze zawiera jakiś element stanowiący dodatkową rentę, która nie jest oparta na rzeczy-
wistym wkładzie w tworzenie dobrobytu społecznego lub ten wkład jest nieoszacowany. 
w konsekwencji podejmowane rozstrzygnięcia są efektem siły oddziaływania poszcze-
gólnych grup podmiotów z uwagi na trudności wyceny wskazanych aspektów. regulacje 
takie mogą zatem, w zależności od zdolności do przechwytywania poszczególnych grup 
nadwyżki ekonomicznej niezgodnie z dostarczanymi produktami, prowadzić do: wzmoc-
nienia, obniżenia lub zastąpienia efektów regulacji rynkowych [o’driscoll, Hoskins 2006]. 
nie oznacza jednak, iż działania państwa są z założenia nieefektywne.

warto zauważyć, iż prawo zwyczajowe i prawo posiadania na zasadzie kontraktu spo-
łecznego wyprzedza prawo stanowione przez państwo [de soto 2000, s. 182]. wymiana 
handlowa zarówno krajowa, jak i zagraniczna, prowadzenie działalności gospodarczej 
są czynnikami samoistnie wymuszającymi wprowadzenie regulacji państwa. prawa 
własności nie miałyby bowiem tak dużego znaczenia, gdyby było możliwe pominięcie 
zjawiska asymetrii informacji, istnienia dóbr publicznych czy efektów wewnętrznych w 
rolnictwie. w przeciwnym przypadku stanowią one źródło dodatkowych kosztów, które 
w warunkach określonych regulacji państwa (w tym ustanowienia praw własności) mogą 
być ograniczane i zmniejszać koszty transakcyjne. wówczas ujawniają się słabości braku 
tych praw. w przypadku braku ochrony praw własności przez instytucje państwa, w tym 
praw własności rządu i zbiorowych praw obywateli (obejmujących również bogactwa na-
turalne, także ziemię), rosną koszty transakcyjne procesów gospodarczych [doucouliagos, 
paldam 2008]. dlatego nie dziwi konstatacja, iż część zasobów w gospodarce rynkowej 
jest permanentnie alokowana za pomocą mechanizmu politycznego [Buchanan 1997,  
s. 21]. teoria wyboru publicznego wyraża krytykę powstawania rent politycznych w 
systemie gospodarczym i nie dostarcza obiektywnych sposobów rozdziału korzyści i strat 
z punktu widzenia dobrobytu społecznego. problemy niedoskonałości rynku mogą mieć 
charakter makroekonomiczny (np. inflacja, bezrobocie, wahania wzrostu gospodarczego), 
dlatego w części opracowań właśnie warunki makroekonomiczne są traktowane jako 
czynniki charakteryzujące stosowane mechanizmy finansowego wsparcia. podejmowane 
rozstrzygnięcia są wówczas odpowiedzią na występujące niedoskonałości i stany nierów-
nowagi w otoczeniu makroekonomicznym. 

koncepcja rent seeking może się wiązać z tym, że wzrost dochodów jednej z grup 
prowadzi do obniżenia dochodów innych grup na skutek przepływu nadwyżki ekonomicz-
nej. jest to efekt wprowadzonych regulacji lub bezpośrednich transferów budżetowych. 
oznacza to osłabienie konsensusu społecznego i brak efektywności zgodnie z kryterium 
pareto. Ujęcie takie wprowadza dodatkowy kontekst w zakresie wyborów dokonywanych 
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przez podmioty gospodarcze. jednak jeżeli do rozważań wprowadzimy dodatkowo kwestię 
rolną, a także dobra publiczne i efekty zewnętrzne w rolnictwie, to podjęte regulacje nie 
muszą oznaczać pogorszenia sytuacji części grup, a jedynie uwzględnienie dodatkowych 
źródeł dochodów, które w warunkach rynkowych nie występowały ze względu na brak 
wykształcenia określonych rynków lub ich niepełne ukształtowanie i w konsekwencji 
niedoszacowanie wartości wskazanych dóbr. nie musi zatem być to gra o sumie zerowej. 
Gdyż dzięki uwzględnieniu możliwości ekosystemu, a także wartości społecznych moż-
liwe jest osiągnięcie wyższego poziomu dobrobytu społecznego nie tylko bieżącego, ale 
także przyszłego. nadmierna degradacja części zasobów naturalnych mogłaby ograniczyć 
tempo wzrostu gospodarczego w przyszłości, zwłaszcza że część efektów zewnętrznych w 
rolnictwie ujawnia się z pewnym opóźnieniem. ponadto, działania związane z poszukiwa-
niem renty politycznej mogą, wbrew wcześniejszym ocenom, prowadzić także do wzrostu 
społecznego dobrobytu [Baylis, rausser 2001]. można to tłumaczyć efektem ujawnienia 
występujących preferencji społecznych właśnie poprzez istnienie grup interesu, a także 
zmniejszenie stopnia asymetryczności informacji na drodze konfliktu pomiędzy poszcze-
gólnymi grupami społecznymi. również nakłady związane z monopolizacją i obroną przed 
monopolizacją są funkcją potencjalnych transferów [tullok 1967]. 

rozważania związane z poszukiwaniem renty można rozszerzyć także na inne procesy. 
zjawisko to występuje w każdym nieekwiwalentynym przekazywaniu wartości (np. w 
procesie darowizny, nagród, zapisów spadkowych [Buchanan 1984]). powstają ponadto dy-
lematy pomiędzy racjonalnością indywidualną i zbiorową. optymalizacja indywidualnych 
zachowań nie musi prowadzić do zwiększenia racjonalności zbiorowej. w tym rozumieniu 
kartelizacja czy monopolizacja jest mechanizmem koordynacji rynku pozwalającym obni-
żyć koszty działania na rynku. w efekcie podmioty gospodarcze osiągają wyższe zyski z 
tytułu quasi-renty monopolowej. podmioty takie maksymalizują bowiem własną wiązkę 
celów [klimczak 2005, s. 19] odmienną od celów kolektywnych (społecznych). 

warto zwrócić uwagę na mnogość i różnorodność efektów zewnętrznych związanych 
z rolnictwem. zgodnie z koncepcją emanuela savasa [1992, s. 68] punktem wyjścia w 
rozważaniach nad rolą państwa i mechanizmu rynkowego w gospodarce jest określenie 
wielkości i struktury dóbr i usług potrzebnych społeczeństwu oraz ich cech wyłączności 
i właściwości konsumpcyjnych. powstaje problem łącznej alokacji dóbr publicznych, 
społecznych i rynkowych. Uwzględnienie dóbr publicznych i negatywnych efektów ze-
wnętrznych oznacza zmniejszenie nacisku na wzrost produktywności rolnictwa. 

polityczny sposób dostarczania dóbr i usług jest jednak uzasadniony, gdy rynkowy 
mechanizm nie jest możliwy. obejmuje to następujące działania: 
 – ilość dostarczanych dóbr publicznych,
 – wybór dóbr publicznych ważnych z punktu widzenia interesu społecznego,
 – wybór systemu instytucjonalnego, który zagwarantuje dostarczanie dóbr publicznych.

obecnie dostarczanie dóbr publicznych na obszarach wiejskich napotyka wiele trudności. 
szczególnie ważne jest ukształtowanie skutecznego publicznego mechanizmu przydziału 
transferów za dostarczanie dóbr publicznych i ulepszenie nieracjonalnej struktury ich dostępu. 
decyzje dokonywane w obszarze dóbr publicznych są podejmowane w kolektywnym proce-
sie. dlatego wymykają się mikroekonomicznej ocenie opartej na zasadzie indywidualizmu 
metodologicznego. jest to pewien dysonans w stosunku do indywidualizmu metodologicz-
nego charakterystycznego m.in. w teorii wyboru publicznego. jak wskazuje peter jackson 
[1987, s. 7], sektor publiczny może skutecznie interweniować w gospodarkę, by poprawić 
nieefektywności i niedoskonałości, które są właśnie wynikiem alokacji rynkowej.
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racjonalne wykorzystanie rzadkich zasobów tkwiących w obszarach wiejskich prowadzi do 
ograniczenia produktywności produkcji rolnej na skutek uwzględnienia rent środowiskowych. 
podejście takie nie musi być konkurencją dla modelu industrialnego, zwłaszcza w warunkach 
niedożywienia znacznej części ludności i wzrostu liczby ludności w ujęciu globalnym. w 
wyniku reorientacji w paradygmatach polityki rolnej obserwuje się spadek intensywności 
produkcji rolnej w regionach, w których we wcześniejszym okresie dominował industrialny 
model i równocześnie nastąpiła redukcja negatywnych efektów zewnętrznych oraz stwierdzono 
pozytywny tego wpływ na przemiany wzrostu gospodarczego [sinabell 2008]. powstaje wręcz 
potrzeba ograniczenia efektywności produkcyjnej w ramach modelu industrialnego z uwagi 
na generowanie niekorzystnych efektów zewnętrznych, a także nadmierną rozbudowę części 
sektorów dostarczających dobra prywatne do produkcji rolnej [wilkin 2009]. prowadzi to do 
nieefektywnej alokacji zasobów. ograniczenie wzrostu produktywności nie musi jednak ozna-
czać pogorszenia dobrobytu społecznego ani też ograniczenia dochodów gospodarstw rolnych. 
konieczne jest uwzględnienie potrzeb ekosystemu, w którym dokonuje się produkcja, ale także 
konsumpcja dóbr dostarczanych przez rolnictwo. wprowadzenie odpowiednich retransferów 
budżetowych spowoduje zmianę w podziale dochodu, jeśli uwzględniać także wskazane nie-
doskonałości alokacji rynkowej. wówczas wycena dóbr wytwarzanych w gospodarstwach 
rolnych pozwoli uzyskać dodatkowy dochód, stanowiący wynagrodzenie za zmniejszenie tempa 
wzrostu produktywności w rolnictwie. trzeba jednak pamiętać, iż występujące zróżnicowania 
w zakresie potrzeb społecznych, a także wskazanego znaczenia produkcji i konsumpcji w eko-
systemie przesądzają o dysproporcjach w stosowanych rozwiązaniach w finansowym wsparciu 
rolnictwa. oznacza to zatem, iż uniwersalna polityka finansowego wsparcia nie może rozwiązać 
występującej kwestii rolnej w różnych obszarach geograficznych. przedstawione rozważania 
nie negują samej koncepcji transferów do sektora rolnego. natomiast dowodzą, iż w polityce 
redystrybucyjnej w stosunku do rolnictwa zachodzi konieczność złożenia: efektywności eko-
nomicznej, społecznej i politycznej [Buchanan 1997, s. 21-22]. 

rozważania te rozwinięto w nowej makroekonomii politycznej obejmującej m.in. 
teorię racjonalnych różnic programowych i teorię politycznego cyklu koniunkturalnego. 
[alesina, passarelli 2010, s. 4-6]. koncepcje te wprowadzają jako zalecenie w zakresie 
redystrybucyjnej polityki państwa stosowanie stałych reguł, co jednak spotyka się z pew-
nymi ograniczeniami. polityka oparta na stałych regułach staje się przewidywalna i w tym 
sensie podatna na działania spekulacyjne. pojawiają się dodatkowe działania adaptacyjne 
samych podmiotów gospodarczych działających w ramach takiego obszaru redystrybucji. 
zatem może to prowadzić do większej skłonności do ryzyka ze względu na wyższy poziom 
otrzymywanych retransferów, niezależnych często od warunków rynkowych. stąd pojawia 
się dążenie do większego uzależnienia transferów od sytuacji rynkowej. 

Utrzymanie stałych reguł w polityce gospodarczej w tym przypadku także rolnej ma 
w założeniu tych teorii prowadzić do zmniejszenia zjawiska rent seeking. ograniczyć ma 
bowiem rolę krótkookresowych wpływów i działań pojedynczych podmiotów czy grup 
interesu. poważny problem stanowią także gwałtowne i nieoczekiwane szoki podażowe, 
które w przypadku rynków rolnych są zjawiskiem bardzo charakterystycznym. należy 
nawet oczekiwać zwiększenia częstotliwości i skali wspomnianych szoków w przyszłości 
ze względu na opisywany w wielu opracowaniach efekt zmian klimatycznych. przewidy-
walna polityka może w tej sytuacji okazywać się mało skuteczna, co jest np. widoczne w 
warunkach stosowania instrumentów podtrzymywania cenowego, które nie wyeliminowały 
wahań cenowych na rynkach rolnych, w tym choćby powszechnie znanego cyklu świńskie-
go, a generowały znaczne koszty ponoszone zarówno przez podatnika, jak i konsumenta. 
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wnioski

przeprowadzone rozważania nad problemem kwestii rolnej i jej miejsca w teorii 
wyboru publicznego pozwalają wskazać na kilka wniosków: 
1. problem kwestii rolnej, mimo zachodzących przekształceń zarówno w samym rolnic-

twie, jak i jego otoczeniu, jest nadal aktualny, choć podlega określonym zmianom ze 
względu na warunki, w jakich powstają bariery rozwojowe rolnictwa. 

2. proces globalizacji nie tylko nie zlikwidował części tych barier, ale wręcz spowodo-
wał ich wzmocnienie, zwiększając niestabilność otoczenia i przyśpieszając przepływ 
zasobów i produktów między rynkami. duże znaczenie mają niestabilne warunki 
makroekonomiczne, które powodują zwiększenie ryzyka w sektorze rolnictwa. 

3. teoria wyboru publicznego oraz koncepcja rent seeking stanowią ważną przesłankę 
do badania struktur instytucjonalnych finansowego wsparcia rolnictwa. nie są jest 
przy tym przeciwwagą dla analizy czynników ekonomicznych, ale ważnym jej uzu-
pełnieniem. opisywane w niej warunki, w jakich dokonuje się rozstrzygnięć oraz 
realizuje politykę gospodarczą, stanowią istotną przesłankę do rozważań nad kształ-
tem stosowanego instrumentarium i celami w polityce rolnej. ważna jest zatem jej 
transparentność, celowość i dostosowanie do zakładanych celów tak, aby ograniczyć 
zjawisko rent seeking i niewłaściwą alokację zasobów. 

4. nie neguje się potrzeby stosowania mechanizmu finansowego wsparcia rolnictwa. 
podkreśla natomiast, iż zmusza on do większej dyscypliny w jego stanowieniu i re-
alizacji. skłania też do łączenia go z mechanizmem rynkowym zwłaszcza tam, gdzie 
jest możliwe jednoznaczne przypisanie praw własności i nie powstają dobra publiczne, 
dla których nie można ukształtować rynków opartych na prawach własności. 

5. podejście stosowane w teorii wyboru publicznego ma charakter mikroekonomiczny 
oparty na zasadzie ograniczonej racjonalności i indywidualizmie metodologicznym. takie 
ujęcie jest szczególnie zasadne w przypadku, gdy równowaga może zostać osiągnięta 
za pośrednictwem mechanizmu rynkowego. wówczas rzeczywiście ingerencja państwa 
wprowadza nieefektywną alokację zasobów i kreuje powstanie renty politycznej, która 
nie może zostać zbilansowana rentami ekonomicznymi. jest to podejście interdyscypli-
narne, bazujące na różnych czynnikach, przy czym ważne jest uwzględnienie horyzontu 
czasowego w stosunku do prowadzonych rozważań. natomiast powstające niedoskona-
łości w alokacji zasobów przez państwo w znacznym stopniu można tłumaczyć efektem 
niedoskonałej koordynacji na obszarach politycznych wyborów. 
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Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk

THE AGRARIAN ISSUE IN THE PUBLIC CHOICE THEORY

Summary
In the article we presented the modern approach to the agrarian question. We have shown that the proces-

ses of  globalization and liberalization have increased the role of the agrarian issue, especially as a result of 
changes in the macroeconomic environment. Despite ongoing changes, the main source of the agrarian issue 
is the specificity of allocated farming and agricultural resources. The public choice theory points to the need 
to reduce the asymmetry of information between operators. Imperfections of state allocation are the result of 
imperfect coordination of public choice.
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s y n o p s i s. celem artykułu jest ocena reformy wpr z 2013 r. w oparciu o schemat analityczny, 
w którym polityka ta ma być zaprojektowana tak, aby skutecznie i efektywnie minimalizować 
występujące w sektorze rolnym niesprawności rynku. pracę przygotowano na podstawie analizy 
dokumentów komisji europejskiej (ke) oraz dostępnych danych statystycznych dotyczących 
unijnego rolnictwa. polityka rolna ma stanowić odpowiedź państwa na zawodność rynku, która 
jest bardzo jaskrawo widoczna w tym sektorze gospodarki. ta sama zasada dotyczy obecnej 
reformy wpr. skoncentrowanie się na środowiskowych aspektach niesprawności rynku jest 
dobrym wyborem dla odnowionej wpr. jednak zaproponowany przez ke kształt instrumentów 
wpr nie wydaje się wystarczająco silny, aby w pełni poradzić sobie ze wszystkimi aspektami 
relacji rolnictwa ze środowiskiem naturalnym. co więcej, inne cele strategiczne obecnej re-
formy nie są wystarczająco dokładnie zaprezentowane, a narzędzia, które miałyby zapewnić 
ich realizację, nie zostały rozbudowane w porównaniu do wpr 2007-2013.

wstĘp

wspólna polityka rolna (wpr) kolejny raz jest reformowana. Uzasadnienie reformy jest 
skomplikowane i odwołuje się zarówno do nowych wyzwań pojawiających się w otoczeniu 
unijnego rolnictwa, jak i do konieczności zrekompensowania skutków niesprawności rynku. 
jednak nie mniej istotnym argumentem jest również uproszczenie funkcjonowania samej wpr.

wiele elementów polityki państwa ma na celu zmniejszenie niesprawności występu-
jących w funkcjonowaniu rynku, jednakże nieodpowiednie ukształtowanie mechanizmów 
wsparcia prowadzi często do powstania nowych niesprawności w działaniu samego pań-
stwa, czego skutkiem jest pogłębienie lub rozszerzenie problemu występującego w obszarze 
gospodarki, którego dotyczą podejmowane przez państwo działania.

polityka rolna Unii europejskiej (Ue) jest nieustannie krytykowana przez przedstawicieli 
różnych grup interesariuszy tej polityki. znaczna część krytycznych ocen wpr odnosi się do 
negatywnych skutków realizacji instrumentów wsparcia, co uznaje się za jeden z dowodów 
niesprawności państwa. przygotowywana reforma ma stanowić przynajmniej częściową odpo-
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wiedź na te krytyczne opinie. zmiany w wpr mają pozwolić ograniczyć skutki niesprawności 
rynku w takich obszarach, jak: brak wynagrodzenia rolnictwa za dostarczanie dóbr publicznych, 
niższy poziom dochodów niż w innych sektorach gospodarki1, ograniczenia w dostępie do ze-
wnętrznego kapitału finansowego. choć w momencie pisania tego tekstu trwają jeszcze prace 
nad regulacjami prawnymi określającymi kształt instrumentów wpr w latach 2014-2020, to 
propozycje komisji europejskiej (ke) i zawarty w czerwcu 2013 r. kompromis polityczny 
pokazują, iż wiele działań nie będzie skutecznie i efektywnie wspierać sektora rolnego, co przy 
tak dużych wydatkach publicznych2 na ten cel będzie stanowiło wyraz niesprawności państwa.

celem artykułu jest ocena reformy wpr z 2013 r. na podstawie schematu analitycznego,  
w którym polityka ta ma być zaprojektowana tak, aby skutecznie i efektywnie minima-
lizować występujące w sektorze rolnym niesprawności rynku. pierwsza część tekstu ma 
charakter wprowadzenia teoretycznego dotyczącego zagadnień niesprawności rynku i 
państwa ze szczególnym odniesieniem do rolnictwa w Ue. w drugiej części artykułu 
zbadano, na ile trafnie ke zidentyfikowała niesprawności rynku dotykające rolnictwo Ue. 
w trzeciej części opracowania ocenie poddano zaproponowane działania i ich zdolność 
do ograniczenia niesprawności rynku. natomiast w ostatniej części przedstawiono próbę 
odpowiedzi na pytanie, czy zaproponowany kształt wpr wskazuje na potencjał nowych 
rozwiązań do zmniejszania występujących dotychczas w tej polityce niesprawności 
państwa. artykuł przygotowano na podstawie analizy dokumentów ke oraz dostępnych 
danych statystycznych dotyczących unijnego rolnictwa.

zawodnoŚć rynkU i zawodnoŚć państwa3

niesprawność rynku jest problemem bardzo złożonym, obejmującym wiele aspektów 
funkcjonowania gospodarki. zawodność rynku4 oznacza niezdolność mechanizmu rynko-
wego do zapewnienia efektywnej alokacji zasobów. chodzi o różne aspekty efektywności 
alokacji zasobów, w tym o efektywność w kontekście: 
 – społecznym, czyli uwzględnienie również kosztów zewnętrznych związanych  

z daną alokacją zasobów;
1 niższy poziom dochodów w rolnictwie może być przejawem sprawności rynku i kierowania zasobów do bar-

dziej efektywnych działów gospodarki. jednakże obserwując  dzisiejszy zglobalizowany rynek łatwo zauważyć, 
iż wycena określana przez rynek często nie idzie w parze z faktyczną wartością danego produktu lub usługi i 
może być sztucznie zawyżona poprzez różnego rodzaju spekulacje rynkowe, prowadzące do powstawania ba-
niek spekulacyjnych. ceny mogą być również sztucznie zaniżane poprzez różne formy dumpingu stosowanego 
przez innych producentów oraz przez nacisk silniejszych podmiotów łańcucha handlowego. kwestię tę szcze-
gólnie często zauważa się w sektorze spożywczym. obszernie została ona omówiona w publikacji [Bukeviciute, 
dierx, ilzkovitz 2009]. szczegółowe wyniki dotyczące silniejszej pozycji podmiotów handlowych w porówna-
niu z sektorem rolnym w finlandii zaprezentowano w artykule [karikallio, arovuori, pyykkönena 2009].

2 planowane wydatki na wpr w perspektywie finansowej Ue 2014-2020 stanowią 40% przewidywanych 
wydatków wspólnoty. 

3 należy zaznaczyć, iż w polskiej literaturze przedmiotu angielskie terminy „market failure” i „government 
failure” tłumaczone są zarówno jako „niesprawność”, jak i jako „zawodność” odpowiednio rynku i pań-
stwa, dlatego w niniejszym tekście oba polskie określenia stosowane są zamiennie. Ue nie jest państwem 
w sensie prawnym, a jedynie organizacją międzynarodową, jednakże w odniesieniu do polityki rolnej czy 
innych obszarów działalności zastępuje lub częściowo zastępuje państwa członkowskie w realizacji ich 
zadań. rolnictwo należy do kompetencji dzielonych między Ue i państwa członkowskie, co oznacza, iż 
część zadań dotyczących tego sektora przypisanych jest Ue, a część państwom członkowskim. w związku 
z tym traktowanie Ue jako państwa w niniejszym artykule wydaje się uzasadnione.

4 problem zawodności rynku został bardzo szeroko omówiony na gruncie teoretycznym w książce wojciecha 
Gizy [2013].
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 – technicznym, co oznacza produkcję pochłaniającą możliwie najmniej niezbędnych 
zasobów;

 – dystrybucyjnym, czyli taką alokację zasobów, aby produkowane były dobra pożądane 
przez konsumentów;

 – produktywnym, co oznacza produkcję cechującą się możliwie najniższym kosztem 
czynników produkcji.
zawodność rynku wiązana jest z występowaniem dóbr publicznych, efektów zewnętrz-

nych, zawodnością konkurencji (np. występowaniem monopoli), brakiem mechanizmu 
rynkowego dla danego dobra oraz asymetrią informacji.

szczególnym ograniczeniem efektywnego funkcjonowania mechanizmu rynkowego 
jest niemobilność kluczowego dla rolnictwa czynnika produkcji, czyli ziemi oraz niska 
mobilność ludności zamieszkującej obszary wiejskie, zwłaszcza te najbardziej oddalone 
od dużych ośrodków miejskich5. można również dostrzec, patrząc z punktu widzenia 
analizy mikroekonomicznej (co próbuje czynić ke), w odniesieniu do rolnictwa ceny 
wytwarzanych przez nie produktów nie uwzględniają kosztów i korzyści związanych z 
efektami zewnętrznymi.

występowanie różnego rodzaju niesprawności na rynku jest argumentem za podję-
ciem przez państwo działań mających na celu wyeliminowanie, a przynajmniej możliwie 
najszersze złagodzenie mankamentów funkcjonowania rynku. także w rolnictwie, w tym 
również w Ue, jest to ważne zadanie polityki rolnej. jednakże również w odniesieniu 
do funkcjonowania państwa można dostrzec różnego rodzaju niesprawności. kwestia 
niesprawności państwa została poddana szczegółowej analizie w publikacjach charlesa 
wolfa6, który zwrócił uwagę na stronę podażową i popytową interwencji państwa. zarówno 
kwestia wielkości oczekiwań społecznych dotyczących skali interwencji państwa, jak i 
sama efektywność i skuteczność7 działań państwa generują liczne problemy, które mają 
charakter zawodności mechanizmu interwencji państwa. jeśli chodzi o zakres oczekiwań 
społecznych co do skali interwencji, to jest on poddany silnemu wpływowi różnych grup 
interesu, które mogą prowadzić skuteczny lobbing na rzecz wsparcia właśnie ich oczekiwań. 
trudno również całemu społeczeństwu ocenić skalę faktycznych potrzeb oraz możliwości 
skutecznego działania państwa w danej dziedzinie, co także zwiększa oczekiwania. należy 
przy tym pamiętać, iż w demokratycznych krajach działania podejmowane przez państwo 
określane są przez polityków poddanych presji kolejnych wyborów, co stymuluje uleganie 
mniej lub bardziej słusznym oczekiwaniom opinii publicznej, której możliwości oceny 
faktycznej zasadności takich działań oraz ich potencjalnej efektywności są bardzo ogra-
niczone, o ile w ogóle występują. także po stronie podażowej występują istotne bariery 
uniemożliwiające pełne oszacowanie potrzeb i możliwości interwencji. jak zauważył 
ch. wolf interwencja państwa często podejmowana jest w dziedzinach, w których nie 
wypracowano jeszcze technologii dostarczania lub produkowania pożądanych dóbr, co 
uniemożliwia ewaluację skuteczności i efektywności takich działań. dobrym przykładem 
jest tu dostarczanie przyrodniczych dóbr publicznych przez rolników. metody wyceny tych 
dóbr publicznych dopiero powstają, ale żadna z propozycji naukowców nie spotkała się 

5 o zawodności rynku w rolnictwie w literaturze polskiej pisali m.in. andrzej kowalski i włodzimierz 
rembisz [2005].

6 publikacje ch. wolfa zostały omówione w pracy [dollery, worthington 1996].
7 skuteczność rozumiana jest tutaj jako osiągnięcie założonego celu podejmowanych działań, natomiast 

efektywność oznacza optymalizację poniesionych nakładów na realizację tych celów.



22 BarBara wieliczko

jeszcze z pełną akceptacją środowiska naukowego ani administracji publicznej8. trudności 
w ocenie kosztów ponoszonych przez rolników w celu dostarczenia dóbr publicznych i ich 
faktyczna wartość dla społeczeństwa nie dają się w prosty i niebudzący wątpliwości sposób 
oszacować, co skazuje społeczeństwo na przepłacanie za dobra publiczne, bo niedostatek 
podaży tych dóbr obecnie wydaje się nieakceptowalny społecznie z uwagi na bardzo silną 
pozycję organizacji proekologicznych. te problemy prowadzą również do tego, iż państwo 
zaczyna utożsamiać nakłady na eliminację niesprawności rynku z rezultatami podejmo-
wanych przez siebie działań. takie podejście skłania do rezygnacji z poszukiwania metod 
faktycznej oceny skuteczności i efektywności działań państwa.

szczególnym problemem z perspektywy zawodności państwa jest sytuacja, w której 
działania przez nie podejmowane są realizowane w takim obszarze aktywności ekonomicz-
nej, że następuje rozdział między beneficjentami działań państwa i osobami, które obcią-
żone są tymi kosztami. z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku wpr. polityka 
ta powstała w celu przeciwdziałania zawodności rynku, a stworzyła szereg problemów 
związanych z zawodnością państwa. te zawodności znajdujemy zarówno po stronie po-
pytowej, jak i podażowej w odniesieniu do obu typów zawodności (rys. 1.).

niesprawnoŚci rynkU w rolnictwie Ue

komisja europejska w dokumentach dotyczących celów i kształtu wpr po 2013 r. 
skoncentrowała się na trzech zagadnieniach, które miałyby stanowić cele strategiczne 
unijnej polityki rolnej. w komunikacie ke z listopada 2010 r. [kom (2010)672] sformu-
łowano je w następujący sposób:
 – utrzymanie potencjału produkcji żywności na obszarze całej Ue, aby zagwarantować 

długotrwałe bezpieczeństwo żywnościowe wspólnoty;
 – wsparcie produkcji rolnej prowadzonej w sposób zrównoważony środowiskowo  

i dostarczającej zróżnicowanej żywności wysokiej jakości, oraz pomoc na rzecz ak-
tywnego gospodarowania zasobami naturalnymi służącego zachowaniu krajobrazu  

8 wśród licznych publikacji prezentujących to zagadnienie są m.in. [freeman 2003, mendelsohn, omstead 
2009]. natomiast obszerny przegląd literatury przedmiotu znajduje się w publikacji przygotowanej przez 
alistaira mcVittiego, dominica morana i stevena thomsona [2009].

rysunek 1. zawodność rynku i państwa w przypadku rolnictwa
Źródło: [nedergaard 2006, s. 392]

 Niedoskonałości w systemie 
gospodarczym 

Podejście ekonomii dobrobytu 

Niedoskonałości systemu politycznego 

Podejście teorii racjonalnego wyboru 

Zawodność rynku 

1. Strona podażowa – rolnicy 
2. Strona popytowa – konsumenci  

Zawodność państwa 

1. Strona podażowa – rolnicy  
i konsumenci 

2. Strona popytowa – politycy 
 i biurokraci 
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wiejskiego, walce z utratą różnorodności biologicznej oraz przyczynianiu się do 
łagodzenia zmian klimatu;

 – zachowanie żywotności społeczności wiejskich, które bazują na rolnictwie tworzącym 
lokalne miejsca pracy.
owe trzy cele są powiązane z problemem zawodności rynku występującej  

w europejskim rolnictwie. ke trafnie wskazała obszary problemowe odnoszące się do 
problemu zawodności rynku. jednak w tak ogólnym sformułowaniu nie przedstawiono, 
w jakim zakresie działania pomocowe wpr miałyby zmniejszać niesprawność rynku. 

w odniesieniu do zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych w sek-
torze rolnym potrzeba interwencji państwa wydaje się bezsporna. rynek nie radzi sobie 
z długoterminową dbałością o zrównoważone gospodarowanie zasobami przyrody. co 
więcej, dotychczasowy poziom wykorzystania niektórych z nich zmusza do szczególnych 
ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, mających ochronić najcenniejsze 
przyrodniczo obszary. rolą państwa w tym zakresie jest określenie wymogów i różnego 
rodzaju regulacji, których nieprzestrzeganie wiązałoby się z różnego rodzaju sankcjami.

innym problemem związanym z relacjami między rolnictwem i zasobami przyrody 
jest kwestia pozytywnych efektów zewnętrznych i szczególnie podkreślane przez ke w jej 
propozycjach zagadnienie dostarczania przez rolnictwo dóbr publicznych, które z uwagi 
na zawodność rynku nie są przez rynek wynagradzane. ke uznała, iż wpr powinna rów-
nież służyć wynagradzaniu rolników za dostarczanie dóbr publicznych. już teraz niektóre 
obecnie funkcjonujące instrumenty uwzględniają ten cel polityki wspólnoty.

Bardziej złożoną sprawą z punktu widzenia zarówno teorii ekonomii, jak i praktyki 
politycznej są pozostałe dwa cele reformy wpr. w obu przypadkach niesprawność rynku 
jest problemem wielowymiarowym, gdzie ocena ekonomiczna jest trudna i może być przed-
miotem sporów ekonomistów reprezentujących różne nurty. Utrzymanie produkcji żywności 
na terenie całej Ue, które powiązano z bezpieczeństwem żywnościowym, jest kwestią trudną 
do jednoznacznej oceny. z punktu widzenia ekonomii należy tak alokować zasoby, aby były 
one najefektywniej wykorzystane. pojawia się pytanie, czy rzeczywiście produkcja rolnicza 
powinna być realizowana na całym obszarze wspólnoty. z pewnością na terenie obejmują-
cym aż 28 państw i wiele różnego rodzaju ekosystemów tworzonych w różnych warunkach 
klimatyczno-przyrodniczych znajdują się takie obszary, na których działalność rolnicza, a 
przynajmniej niektóre jej formy nie mają uzasadnienia z punktu widzenia efektywności pro-
dukcji, a jednocześnie na innych obszarach powinna być prowadzona w jeszcze większym 
zakresie niż obecnie, jeśli chce się zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe całej Ue. w 
kontekście bezpieczeństwa całej wspólnoty zasadne byłoby przekonanie, że w niektórych 
państwach możliwa jest rezygnacja np. z produkcji mleka, jeśli nie jest tam ona wydajna, 
a w państwach, gdzie jest ona szczególnie wydajna, powinna być zwiększona, aby w pełni 
zabezpieczyć potrzeby konsumentów z całej Ue. jednak trudno sobie wyobrazić, że takie 
podejście do problemu zawodności rynku jest celem ke, a co jeszcze mniej wyobrażalne – z 
pewnością nie uzyskałoby ono aprobaty wszystkich państw wspólnoty.

podobną kwestią jest zapewnienie żywotności społeczności wiejskich bazujących na 
rolnictwie. należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście wyludnianie się obszarów pe-
ryferyjnych jest przejawem zawodności rynku. migracja ludzi na inne obszary wskazuje 
na to, iż ich potencjał nie jest efektywnie wykorzystywany w dotychczasowym miejscu 
zamieszkania. rodzi się więc pytanie, czy należy takie osoby zatrzymywać na obszarach, 
gdzie nie ma dla nich szerszych perspektyw rozwojowych, tworząc kosztowne zachęty 
opłacane z pieniędzy podatników. Być może, jak to ma miejsce w Usa, należy zaakcep-
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tować fakt, iż niektóre obszary wyludniają się w sposób naturalny, gdyż nie pozwalają na 
pełne wykorzystanie ich potencjału.

wydaje się, iż ke trafnie zidentyfikowała zawodność rynku w odniesieniu do pro-
blemów środowiskowych i słusznie skoncentrowała się na tych kwestiach w swoich 
propozycjach dotyczących funkcjonowania wpr w kolejnych latach. w pozostałych 
przypadkach na pewno widać niesprawność rynku związaną z niemobilnością ziemi i niską 
mobilnością ludności wiejskiej, która to zawodność rynku przejawia się w nierówności 
wyrażającej się w dystrybucji dochodów9. należy jednakże zauważyć, iż nierówności w 
dystrybucji dochodów nie są w dzisiejszej Ue związane ani z miejscem zamieszkania (w 
mieście lub na wsi), ani z sektorem gospodarki (rolnictwem lub innymi sektorami). należy 
przy tym zwrócić uwagę na ogromne nierówności dochodowe w samym rolnictwie, które 
dotychczasowe funkcjonowanie wpr utrwala poprzez system płatności bezpośrednich.

ocena zmian wpr w kontekŚcie niesprawnoŚci rynkU 

kwestie związane ze środowiskiem przyrodniczym wydają się najbardziej jaskrawym 
przejawem zawodności rynku. rolnictwo – bezpośrednio uzależnione od stanu środowiska 
naturalnego – spełnia jednocześnie szczególną rolę w procesie korzystania z zasobów na-
turalnych, gdyż może generować efekty zewnętrzne zarówno pozytywne, jak i negatywne 
dla stanu środowiska. jak zauważyli tamsin cooper, kaley Hart i david Baldock [2009] 
dobra publiczne generowane przez sektor rolny obejmują:
 – krajobrazy rolnicze,
 – bioróżnorodność obszarów zajmowanych przez rolnictwo,
 – jakość i dostępność wody,
 – funkcjonalność gleb,
 – stabilność klimatu (w kontekście możliwości przechowywania dwutlenku węgla  

i emisji gazów cieplarnianych),
 – jakość powietrza,
 – wzrost bezpieczeństwa dzięki zmniejszeniu ryzyka powodzi oraz pożarów,
 – witalność obszarów wiejskich,
 – bezpieczeństwo żywnościowe,
 – dobrostan zwierząt i zdrowie zwierząt.

Ujęcie to wydaje się bardzo szerokie i może być przedmiotem dyskusji, ale w wymie-
nionych obszarach działalność rolnicza może oddziaływać pozytywnie na stan środowiska 
przyrodniczego. tak szerokie spojrzenie na oddziaływanie rolnictwa na środowisko natural-
ne pozwala na ocenę kompleksowości działań wpr odnoszących się do tej problematyki. 
w tabeli 1. przedstawiono wykaz kluczowych wskaźników oddziaływania rolnictwa na 
środowisko i wskazano, czy propozycje ke dotyczące funkcjonowania wpr w kolejnych 
latach mogą oddziaływać na poprawę relacji środowisko - rolnictwo mierzoną pozytywnym 
kierunkiem zmian poziomu tych wskaźników. 

choć większość elementów oceny oddziaływania rolnictwa na środowisko jest przynaj-
mniej częściowo uwzględniona w instrumentarium wpr, to wyraźnie widoczne jest małe 
zaangażowanie wspólnotowej polityki rolnej w kwestię ochrony wód i powietrza. ponadto 
należy podkreślić, iż to, że instrumenty wpr odnoszą się do wielu aspektów ochrony 
9 należy podkreślić, iż same nierówności dochodowe nie są przejawem zawodności rynku, ale mogą być wskaź-

nikiem zawodności rynku jako mechanizmu wyceny dóbr i usług, o czym już wspomniano w przypisie 1.
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tabela 1. wskaźniki dotyczące środowiska przyrodniczego odnoszące się do rolnictwa  
a propozycje zmian w wpr

wskaźnik trend wpr 2014-2020
krajobrazy rolnicze
Uprawy/schematy hodowli ↓ +
zmiany w pokrywie ziemi ? +
powierzchnia ekstensywnych upraw ↑ +
zróżnicowanie ekosystemu ? +
krajobraz ↑↓ +
cechy ziemi rolniczej i habitat ↑↓ +
Bioróżnorodność ziemi rolniczej
ptaki ↓(=) +
motyle łąkowe ↓ -
status ochrony obszarów natura 2000 ↓ +
zróżnicowanie genetyczne zwierząt hodowlanych = +
zużycie pestycydów ↑ -
wpływ na habitat i bioróżnorodność ↓ +
jakość wody
zanieczyszczenie azotanami i pestycydami =/? +
zużycie nawozów mineralnych ↑↓ +
Udział rolnictwa w zanieczyszczeniu azotanami ? +
dostępność wody
zużycie wody ↑ -
absorpcja wody ↓ -
Udział rolnictwa w zużyciu wody = -
funkcjonalność gleb
orka ? +
pokrywa gleby ? +
Bilans azotu brutto ↓ +
zanieczyszczenie gleb pestycydami ↑? -
wodna erozja gleb ↓↑ +
jakość gleb (udział organicznego węgla w glebie) ↓↑ -
stabilność klimatu – utrzymanie węgla
organiczny węgiel w glebie ? -
stabilność klimatu – emisja gazów cieplarnianych
emisja metanu i tlenku azotu przez rolnictwo ↓ -
Udział rolnictwa w emisji gazów cieplarnianych = -
jakość powietrza
trendy w emisji wybranych zanieczyszczeń ↓ -
emisja amoniaku ↓ -
odporność na powodzie
występowanie powodzi w europie ↑ -
odporność na pożary
obszar spalonych lasów ↓? +
zagrożenie pożarem lasów ↑ +
rolnicze wykorzystanie ziemi
obszary rolne o wysokiej wartości przyrodniczej ? +
marginalizacja ?↑ +
opuszczanie ziemi ? +
Użytki rolne przeznaczone na rolnictwo ekologiczne ↑ +

↑ wzrost poziomu wskaźnika; ↓ spadek poziomu wskaźnika; ? niejasny trend zmian poziomu wskaźnika; 
= bez zmian; + uwzględniono w propozycji ke; - nie uwzględniono w propozycji ke.
Źródło: opracowanie własne; wskaźniki i ocena trendu ich zmian za [cooper i in. 2009, s. 71-73].
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środowiska, nie jest równoznaczne z tym, że są to skuteczne i efektywne  mechanizmy 
eliminacji zawodności rynku w tych obszarach.

w odniesieniu do problemu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego widać sprzecz-
ność w podejściu ke, gdyż w ramach zwiększenia prośrodowiskowego oddziaływania wpr 
zaproponowano, aby co najmniej 7% hektarów kwalifikujących się do dopłat bezpośred-
nich gospodarstw rolnych (poza trwałymi użytkami zielonymi) obejmowały tzw. obszary 
proekologiczne. choć w ramach osiągniętego porozumienia politycznego zmniejszono ten 
wymóg do 2018 r. do 5%10, to nie zmienia to znacząco oddziaływania takiego ograniczenia na 
potencjał produkcyjny rolnictwa Ue. z założenia ke obszar proekologiczny mają stanowić 
grunty ugorowane, tarasy, elementy krajobrazu, strefy buforowe i obszary zalesione [kom 
(2011) 625, art. 32, ustęp 1], co oznacza obszary i tak niewykorzystywane lub nie w pełni 
wykorzystywane do produkcji rolnej, jednakże sam fakt wprowadzenia tego wymogu może 
stać w sprzeczności z celem utrzymania potencjału produkcyjnego.

naturalnie za kluczowe instrumenty utrzymania potencjału produkcyjnego unijnego 
rolnictwa można uznać płatności bezpośrednie i płatności z tytułu obszarów o naturalnych 
ograniczeniach (zwane powszechnie płatnościami onw). należy przy tym podkreślić, iż 
zmiana sposobu wyznaczania obszarów niesprzyjających prowadzeniu produkcji rolnej 
jest dobrym rozwiązaniem, gdyż pozwoli na zwiększenie spójności między obszarami 
uprawnionymi do uzyskiwania tych płatności i obszarami o faktycznie ograniczonych 
możliwościach prowadzenia działalności rolnej, co powinno umożliwić efektywniejsze 
realizowanie zadania zachowania potencjału produkcyjnego rolnictwa wspólnoty.

natomiast w odniesieniu do utrzymania żywotności społeczności wiejskich nie za-
proponowano żadnych nowych rozwiązań w stosunku do dotychczas stosowanego instru-
mentarium. wydaje się, iż w obliczu kryzysu obejmującego większość państw Ue oraz 
związanego z tym ograniczenia możliwości znalezienia zatrudnienia i spadku dostępności 
kapitału wprowadzenie szerszego wachlarza instrumentarium byłoby zasadne. 

zaproponowany kształt wpr przeobraża ją w politykę o jednoznacznie prorolniczym 
charakterze, co oznacza odejście od towarzyszącego ostatnim kilku reformom trendu 
(przynajmniej deklaratywnego) zwiększenia roli polityki rozwoju obszarów wiejskich 
we wpr. zakłada się przy tym, iż działania w ramach takich funduszy, jak europejski 
fundusz społeczny, będą zapewniały ludności wiejskiej wystarczające wsparcie, służące 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i umiejętności odnalezienia się na rynku pracy. 

podsUmowanie – ocena zmian wpr w kontekŚcie niesprawnoŚci 
państwa

po raz pierwszy w historii wpr w propozycjach ke dotyczących reformy z 2013 r. 
nadano takie znaczenie problemom klimatyczno-przyrodniczym, dano im wręcz wiodącą 
rolę w kształtowaniu instrumentarium polityki rolnej wspólnoty. jednakże zaproponowane 
instrumenty nie wydają się skuteczną i efektywną odpowiedzią na problemy zawodności 
rynku w odniesieniu do środowiska naturalnego.

najlepszym przykładem tego, iż zawodność rynku nie zostanie znacząco ograniczo-
na, a raczej jedynie nastąpi jej zastąpienie zawodnością państwa jest tzw. zazielenienie 
10 później obszary proekologiczne mają obejmować co najmniej 7% obszarów objętych płatnościami, z wy-

jątkiem tUz. więcej informacji na temat porozumienia politycznego dotyczącego wpr 2014-2020 można 
znaleźć na stronie internetowej: europa.eu/rapid/press-release_ip-13-613_en.htm.
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płatności bezpośrednich. w toku prac nad tym elementem wpr eliminowano kolejne 
propozycje wymogów mających składać się na praktyki rolnicze korzystne dla klimatu  
i środowiska. celem ke było określenie praktyk, które nie tylko będą proste i tanie, jeśli 
chodzi o kontrolę ich wdrażania, lecz także wdrażane na terenie całej Ue w gospodar-
stwach funkcjonujących w bardzo odmiennych warunkach klimatyczno-przyrodniczych. 
dążenia te doprowadziły do wyboru praktyk, które mają bardzo ograniczony wpływ na 
faktyczny stan środowiska na terenie całej wspólnoty. Być może istnieją takie obszary, 
gdzie wdrożenie tych praktyk przyczyni się do realnej poprawy stanu ekosystemu, jed-
nakże zazielenienie płatności miało w założeniu przynieść efekt widoczny na poziomie 
całej Ue. już samo stworzenie takiego zestawu praktyk prośrodowiskowych jest dowodem 
niesprawności państwa, czyli w tym wypadku ke oraz państw członkowskich i parlamentu 
europejskiego, które doprowadziły do przyjęcia właśnie takich wymogów. należy przy 
tym dodać, że poziom wynagrodzenia rolników za realizację tych praktyk nie jest oparty 
na jakiejkolwiek analizie faktycznych kosztów ich wdrożenia ani korzyści dla środowiska 
naturalnego i społeczeństwa. arbitralnie przyjęto wynagrodzenie za te praktyki na poziomie 
30% krajowych kopert na płatności bezpośrednie, co w efekcie prowadzi do pojawienia się 
kolejnego przejawu zawodności państwa, jaką jest nierówne traktowanie obywateli, gdyż 
poziom płatności bezpośrednich, w tym także płatności za praktyki korzystne dla klimatu 
i środowiska, będzie różny w poszczególnych państwach wspólnoty.

zgodnie z deklaracjami zmiany w systemie płatności bezpośrednich miały uprościć 
system i zmniejszyć zróżnicowanie w poziomie stawek płatności występujących nie tylko 
między poszczególnymi państwami członkowskimi, ale (w przypadku systemu sps) także 
między poszczególnymi rolnikami. jednakże w odniesieniu do różnic między państwami 
dokonano jedynie zmniejszenia rozpiętości stawek, a w przypadku różnic między rolnikami 
szereg możliwości wyłączeń sprawia, że stawki wcale nie muszą się zrównać. ponadto, 
wprowadzenie nowych tytułów płatności – jak choćby płatności za praktyki korzystne 
dla klimatu i środowiska oraz płatności dla młodych rolników – dodatkowo komplikują 
system, co rodzi koszty.

za przejaw niesprawności państwa należy również uznać brak nowych narzędzi oce-
ny oddziaływania instrumentów wpr. choć system ewaluacji wpr w kolejnym okresie 
programowania nie został jeszcze przedstawiony, to brak w propozycjach ke zapisów o 
nowych obowiązkach państw członkowskich w zakresie monitorowania procesu wdrażania 
instrumentów wpr oznacza, iż system ewaluacji nie będzie mógł być istotnie wzmocniony 
dzięki nowym danym.

pozytywnie należy natomiast ocenić rezygnację z podziału działań realizowanych w 
ramach ii filaru wpr na osie programowe. oznacza to dostrzeżenie przez ke, iż sztywne 
podzielenie działań ograniczało możliwości uzyskiwania efektów synergii i elastycznego 
stosowania tych instrumentów pomocowych. w propozycjach ke szczególnie podkreślono 
wielorakie możliwości wykorzystania różnych działań oraz ich wielostronny wpływ na 
rolnictwo i obszary wiejskie. 

podsumowując, wydaje się, że proponowana reforma wpr tylko w nieznacznym 
stopniu przybliża politykę wspólnoty do niwelowania niesprawności rynku i dotyczy tylko 
aspektów środowiskowych. pozostałe elementy zawodności rynku i wyraźnie widoczne w 
obecnym funkcjonowaniu wpr niesprawności państwa nie zostały należycie uwzględnione 
w reformie. oznacza to, iż wpr nadal będzie polityką, która wybrane niesprawności rynku 
zastępuje zawodnością państwa. 
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CAP 2014-2020 – THE ANSWER TO MARKET FAILURE OR AN ExPRESSION  
OF STATE FAILURE?

Summary
This paper is aimed at assessing the CAP reform of 2013. It has been assumed that the government policy 

is an effective and efficient tool used to tackle market failures present in agriculture. The article was prepared 
based on an analysis of EC documents and statistical data of the EU agricultural sector.

Agricultural policy is supposed to be the state’s answer to market failures so vividly present in this sector of the 
economy. The same principle applies to the current CAP reform. Focusing on environmental aspects of market failure 
in agriculture is a move in the right direction for the renewed CAP. However, the proposed European Commission’s 
CAP instruments do not seem to be effective enough to tackle all problematic aspects of the relationship between 
agriculture and environment. Moreover, the other strategic goals of the current reform are not thoroughly presented 
and the instruments meant to support their achievement not as developed as those described in CAP 2007-2013.
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s y n o p s i s. artykuł podejmuje niezwykle istotną problematykę zrównoważonego rozwoju 
w odniesieniu do sektora rolnego. celem opracowania jest identyfikacja i ocena zmian, jakie 
dokonały się w rolnictwie polskim w latach 2002-2010. tendencje tych zmian odniesione zostały 
do założeń koncepcji rozwoju zrównoważonego. Badania wykazały, że czynnikami sprzyjają-
cymi wdrażaniu koncepcji rolnictwa zrównoważonego są poprawa produktywności czynników 
produkcji, przekształcenia strukturalne oraz wzrost liczby gospodarstw ekologicznych. z kolei 
wśród czynników negatywnie oddziałujących na zrównoważenie sektora rolnego znalazły się: 
malejący areał użytków rolnych, regres w pogłowiu zwierząt gospodarskich, zbyt małe zużycie 
kwalifikowanego materiału siewnego oraz wciąż wysoki udział zbóż w strukturze zasiewów.

wstĘp

w xx wieku rozwijało się w europie rolnictwo industrialne. według komisji europej-
skiej, ten model rolnictwa to najbardziej rozpowszechniony system gospodarowania, który 
kojarzy się z intensyfikacją gospodarowania związaną z permanentnym udoskonalaniem 
technicznych oraz chemicznych środków produkcji, a także ciągłym wzrostem produkcji 
roślinnej i zwierzęcej [kołodziejczak 2010, s. 29]. niekorzystnym zjawiskiem dla rozwoju 
rolnictwa według modelu industrialnego jest sprowadzanie celu gospodarowania wyłącznie 
do maksymalizacji korzyści ekonomicznych poprzez skupianie się na intensyfikacji pro-
dukcji, specjalizacji, mechanizacji, koncentracji produkcji, bez uwzględniania ograniczeń 
środowiskowych i stanu odnawialnych zasobów naturalnych (traktując je jako dobra wolne) 
[roszkowska-mądra 2011, s. 157-160]. w efekcie pojawiły się globalne zagrożenia, które 
spowodowały, że ekonomia była zmuszona zmienić perspektywę krótkookresową na długo-
terminową oraz nauczyć się respektować granice wytrzymałości natury [rogall 2010, s. 128].

pogłębianie się różnic pomiędzy racjonalnością mikroekonomiczną w rolnictwie a 
racjonalnością społeczną oraz fakt, iż to rolnictwo jest jednym z głównych dysponentów 
środowiska naturalnego, stały się przesłanką powstania koncepcji modelu rolnictwa zrów-
noważonego. stanowi ona odpowiedź na zagrożenia wynikające z gospodarowania według 
modelu rolnictwa industrialnego (produktywizmu). jest ona europejskim paradygmatem 
teorii rozwoju i konstytucyjną normą rozwojową, obowiązującą we wszystkich obszarach 
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polskiej gospodarki. innowacja tej koncepcji, w stosunku do wcześniejszych, polega na 
kompleksowym podejściu do rozwoju, a zwłaszcza na odwołaniu się do wartości społecz-
nych. model rolnictwa zrównoważonego wpisuje się w nowy nurt ekonomiczny – ekonomię 
zrównoważonego rozwoju, w ramach której tworzone są podstawy innego sposobu widzenia 
związków pomiędzy gospodarką i środowiskiem przyrodniczym. wykorzystuje się tu m.in. 
takie założenia, jak: ograniczoność zasobów i potencjałów przyrodniczych, mniej obciążającą 
środowisko alokację działalności gospodarczej, upowszechnianie proekologicznych technik 
wytwarzania czy też zmiany proekologiczne w zakresie struktury produkcji i konsumpcji.

w świetle zachodzących zmian podstawową cechą nowej strategii rozwoju rolnictwa 
staje się wiązka funkcji, które są realizowane przez ten sektor gospodarki. rolnictwo do-
starcza wiele dóbr, z których tylko część stanowią dobra rynkowe. pozostałe, jak zauważył 
józef zegar [2012b, s. 69], podlegają wartościowaniu społecznemu i mają szczególne 
znaczenie dla kształtowania polityki publicznej względem rolnictwa. 

celem opracowania jest identyfikacja i ocena zmian, jakie dokonały się w polskim rolnic-
twie w latach 2002-2010, oraz odniesienie ich do założeń koncepcji rolnictwa zrównoważonego. 
zmiany te zostały zaprezentowane na tle teoretycznych aspektów rozwoju zrównoważonego 
oraz wytycznych zawartych w polskich dokumentach strategicznych obowiązujących w ba-
danym okresie. warto podkreślić, że metodologia zrównoważonego rozwoju rolnictwa wciąż 
jest w stadium tworzenia, zazwyczaj największą wagę przywiązuje się jednak do aspektu 
środowiskowego zrównoważenia. trudność w ocenie stopnia zrównoważenia rolnictwa polega 
również na tym, że nie ma wzorca, do którego powinno się zmierzać i odwoływać oraz brakuje 
syntetycznych mierników do oceny tego zjawiska. józef zegar, tadeusz toczyński i wioletta 
wrzaszcz zaproponowali zestaw 60 wskaźników cząstkowych oceny zrównoważenia rolnictwa, 
odnoszących się do sfery ekonomicznej, społecznej i środowiskowej [zegar 2013, s. 27-29]. 
w niniejszej pracy zaprezentowane zostały tylko wybrane wskaźniki charakteryzujące zmiany 
polskiego rolnictwa w kontekście jego zrównoważenia. 

sektor rolny a paradyGmat zrównowaŻoneGo rozwojU

ekonomia zrównoważonego rozwoju powstaje jako reakcja na niedostatki życia gospo-
darczego opartego na postulatach paradygmatu neoklasycznego. dotyka ona zatem proble-
mów powstałych w wyniku wskazówek tego paradygmatu bądź jako skutek niedostatków 
ekonomii neoklasycznej [czaja 2011, s. 42]. założeniem zrównoważonego rozwoju jest 
tworzenie tzw. ładu zintegrowanego w co najmniej trzech aspektach, tj. ekonomicznym, 
środowiskowym i społecznym. sektor rolny, jak stwierdził Bazyli czyżewski [2012, s. 
165], jest kluczowym elementem tego ładu. wynika to z faktu, że jego funkcjonowanie 
zależy od zasobów naturalnych, a w przypadku rolnictwa rodzinnego –  także od zasobów 
społecznych. ekonomista ten podkreślił jednocześnie, że koncepcja rolnictwa zrównowa-
żonego spełnia kryteria paradygmatu, stanowiąc implementację oraz interpretację szerszej 
koncepcji zrównoważonego rozwoju (sustainable devlopment) w ramach ekonomii rolnej 
[czyżewski 2012, s. 167]. na znaczenie idei zrównoważonego rozwoju dla rolnictwa 
zwrócił uwagę także j. zegar. jako uzasadnienie wskazał on fakt, że działalność rolnicza 
wpływa nie tylko na jakość i bezpieczeństwo żywności oraz bezpieczeństwo żywnościo-
we, ale także na odnawianie zdolności agrosystemu do produkcji rolniczej. dodatkowo 
działalność ta może degradować lub chronić środowisko naturalne oraz realizować wiele 
funkcji, w tym o charakterze społecznym i kulturalnym [zegar 2009b, s. 14].
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model rolnictwa zrównoważonego stanowi pewną alternatywę dla rolnictwa indu-
strialnego, którego sukcesy okupione zostały ogromnymi kosztami. jego charakterystyczne 
cechy to orientacja działalności rolniczej głównie na rynek oraz maksymalizację zysku 
przez producentów rolnych [zegar 2007a, s. 7]. koszty środowiskowe i społeczne takiego 
modelu rolnictwa są jednak wysokie, co wiąże się z utratą żyzności gleb i bioróżnorod-
ności, zanieczyszczeniem wód i powietrza, uzależnieniem od nieodnawialnych zasobów, 
rosnącymi nierównościami społecznymi czy też deprywacją rolników [zegar 2012b, s. 12]. 
Ujemne zjawiska towarzyszące lub wywołane przez rolnictwo industrialne zrodziły pogląd 
o kryzysie tego modelu i wywołały potrzebę stworzenia nowej koncepcji rozwoju tego 
sektora [zegar 2012b, s. 54]. na rzecz koncepcji zrównoważonego rolnictwa przemawiają 
wyższe dodatnie efekty zewnętrzne, przy niższych ujemnych efektach zewnętrznych, ale 
też niższej i mniej efektywnej ekonomicznie produkcji. rolnictwo industrialne wygrywa 
zatem na rynku w sferze ekonomicznej, natomiast zrównoważone rolnictwo uzyskuje 
przewagę w sferze społecznej [zegar 2012a, s. 36]. 

pojęcie zrównoważonego rolnictwa ma charakter wieloaspektowy i wielopłaszczyzno-
wy [adamowicz 2005, s. 77], a podstawową jego zasadę stanowi ujęcie systemowe oparte 
na paradygmacie holistycznym [zegar 2012b, s. 84]. istota tego modelu sprowadza się do 
realizacji trzech celów: ochrony środowiska (aspekt ekologiczny), opłacalności produkcji 
(aspekt ekonomiczny) oraz sprawiedliwości ekonomicznej i społecznej (aspekt społeczny). 
j. zegar [2012b, s. 68] wymienił następujące atrybuty, na których opiera się idea rolnictwa 
zrównoważonego: wielofunkcyjność, zrównoważenie, uwzględnianie efektów zewnętrz-
nych oraz wykorzystanie polityki (czynnika instytucjonalnego).

Bazując na badaniach środowiskowych i agrotechnicznych, a także uwzględniając 
uwarunkowania ekonomiczne, stanisław krasowicz [2005, s. 25] podał następujące cechy 
rolnictwa zrównoważonego na poziomie kraju: 1) racjonalne wykorzystanie rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej i utrzymanie potencjału produkcyjnego gleb, 2) zapewnienie 
samowystarczalności żywnościowej kraju (netto), 3) produkcja bezpiecznej żywności, 
4) produkcja surowców o pożądanych, oczekiwanych przez konsumentów i przemysł 
parametrach jakościowych, 5) ograniczenie lub eliminacja zagrożeń dla środowiska 
przyrodniczego oraz troska o zachowanie bioróżnorodności, 6) uzyskiwanie w rolnictwie 
dochodów pozwalających na porównywalną z innymi działami gospodarki opłatę pracy i 
zapewnienie środków finansowych na modernizację i rozwój.

czynnikami, które wywierają obecnie istotny wpływ na kierunki przemian w rol-
nictwie oraz na obszary jego oceny, są procesy globalizacji i konkurencji. wynika to 
z dychotomii konkurencyjności ekonomicznej i społecznej. wyraża się ona w tym, że 
globalizacja wymusza podnoszenie sprawności ekonomicznej rolnictwa opierającej się na 
mechanizmie rynkowym, z drugiej zaś strony pożądana sprawność społeczna tego sektora 
nie jest bezpośrednio wyceniana przez rynek. zwrócił na to uwagę także j. zegar [2007b, 
s. 297], podkreślając, że aspekt społeczny rolnictwa zrównoważonego będzie „rozdarty 
pomiędzy globalizm i lokalność”. 

w ekonomii zrównoważonego rozwoju za pożądaną uważa się gospodarkę rynkową 
i mieszaną (zamiast czystej gospodarki rynkowej), ponieważ zapewnia ona dostatecznie 
wysokie standardy ekonomiczne, ekologiczne i społeczno-kulturowe oraz przy użyciu 
odpowiednich narzędzi przebudowuje społeczeństwo przemysłowe w kierunku gospodarki 
zrównoważonej [rogall 2010, s. 93]. wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju 
wymaga bowiem zaangażowania czynnika instytucjonalnego – państwa. w polsce od-
niesienia do zrównoważonego rozwoju można znaleźć w wielu dokumentach prawnych, 
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np. w konstytucji1 oraz w ustawach, w tym w ustawie Prawo ochrony środowiska [dzU  
2008.25.150]. istota tej kwestii znajduje również odzwierciedlenie w dokumentach stra-
tegicznych obowiązujących w naszym kraju. w badanym okresie kluczowe znaczenie 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa było podkreślane we wszystkich obowiązujących 
strategiach i programach operacyjnych dotyczących tego sektora, również w tych, które 
obowiązywały jeszcze przed wejściem polski do Unii europejskiej. w tabeli 1. zaprezen-
towano krótki przegląd dokumentów strategicznych obowiązujących w latach 2002-2010.

z przedstawionego przeglądu dokumentów wynika, iż konieczność respektowania 
zasad zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i na obszarach wiejskich była dostrzegana w 
naszym kraju od dawna. w całym badanym okresie konsekwentnie realizowano działania 
zmierzające do wdrażania koncepcji zrównoważonego rolnictwa. również w nowej per-
spektywie finansowej dążenie do tego modelu rozwoju stało się priorytetem. nowy system 
zarządzania rozwojem w polsce, wynikający ze strategii „europa 2020” i z nią spójny, 
opiera się na następujących dokumentach strategicznych [www.mrr.gov.pl, 7.08.2012]:
1 zapis w konstytucji Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 

zrównoważonego rozwoju [Konstytucja… 1997, art. 5]. 

tabela 1. dokumenty strategiczne dotyczące rolnictwa obowiązujące w polsce w latach  
2002-2010

nazwa strategii opis
spójna polityka 
strukturalna 
rozwoju
obszarów 
wiejskich i 
rolnictwa 
2000-2006

cele:
1. kształtowanie warunków pracy i życia ludności wiejskiej 
    odpowiadających standardom cywilizacyjnym i pozwalających 
    mieszkańcom realizować ich cele.
2. przebudowa struktur sektora rolnego tworząca przesłanki do adaptacji 
    rolnictwa do zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej.
3. kształtowanie warunków rozwoju zrównoważonego na obszarach 
    wiejskich, ochrona zasobów środowiska naturalnego wraz z wiejskim 
    dziedzictwem kulturowym.
dokument operacyjny: sapard.

narodowy 
plan rozwoju 
2004-2006

cel główny: rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i 
przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, 
zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, 
ekonomicznej i przestrzennej z Unią europejską na poziomie regionalnym 
i krajowym.
dokumenty operacyjne: prow na lata 2004-2006, spo – Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.
cele dotyczące sektora rolnego zawarte w prow oraz spo:
1. poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej.
2. zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

strategia rozwoju 
obszarów 
wiejskich i 
rolnictwa na lata 
2007-2013

cel główny: poprawa warunków życia i pracy mieszkańców wsi poprzez 
wzrost gospodarczy, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.
cele szczegółowe:
1. wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
2. poprawa konkurencyjności rolnictwa.
3. wzmocnienie przetwórstwa rolno-spożywczego w kierunku poprawy  
    jakości i bezpieczeństwa żywności.
dokument operacyjny: prow na lata 2007-2013.

Źródło: [Narodowy… 2003, Plan… 2004, Strategia… 2005, Program… 2005].



zmiany w polskim rolnictwie w latacH 2002-2010 w kontekŚcie ekonomii... 33 

 – Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności – 
dokument określający główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w 
perspektywie długookresowej,

 – Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 
sprawne państwo – dokument stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015,

 – strategie rozwoju (tzw. strategie zintegrowane), w tym Strategia Zrównoważonego 
Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 

jest jedną ze strategii zintegrowanych ze Strategią Rozwoju Kraju. Głównym celem 
określonym w tym dokumencie jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz 
efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla 
zrównoważonego rozwoju kraju [Strategia Zrównoważonego… 2012]. cel główny będzie 
realizowany poprzez pięć celów szczegółowych, z których każdy odzwierciedla pewien 
aspekt rozwoju zrównoważonego:
 – wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich,
 – poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności 

przestrzennej,
 – bezpieczeństwo żywnościowe,
 – wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego,
 – ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.

działania strategii wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom cywilizacyjnym, w tym 
m.in.: starzeniu się społeczeństw, zmianom klimatu, wymianie pokoleń, rozwojowi techno-
logii informacyjnych, mobilności zawodowej i terytorialnej oraz wpływowi sytuacji demo-
graficznej na świecie na bezpieczeństwo żywnościowe [www.minrol.gov.pl,  6.08.2012].

zmiany w rolnictwie polskim w latacH 2002-2010 w kontekŚcie 
zrównowaŻoneGo rozwojU

zmiany, które dokonały się w polskim rolnictwie w latach 2002-2010, dotyczą cech 
strukturalnych, zasobów, sposobów gospodarowania, intensywności produkcji i znaczenia 
rolnictwa jako sektora gospodarki narodowej. najważniejsze z nich zostały zaprezentowane 
w tabeli 2. wynika z niej, że zasoby pracy w rolnictwie zmniejszyły się w badanym okresie 
prawie o 7%, przy znikomym spadku udziału pracujących w tym sektorze. wpływ rolnictwa 
na kreowanie wartości dodanej brutto nieznacznie wzrósł, a wartość dodana brutto zwiększyła 
się w latach 2002-2010 prawie o 85%, osiągając w 2010 roku 31 177,3 mln zł.

wiele uwagi w pracach naukowych poświęca się zmianom struktury gospodarstw 
rolnych w polsce, przy założeniu, że rozdrobnienie agrarne stanowi jedną z barier rozwo-
jowych polskiego rolnictwa. w latach 2002-2010 liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła 
się o ponad 22%, a średnia powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego uległa 
zwiększeniu o ponad 18%, wynosząc w 2010 roku 6,8 ha. zwiększył się jednocześnie 
stopień koncentracji ziemi, na co wskazał wzrost wskaźnika koncentracji lorenza. jest to 
wprawdzie proces bardzo powolny, ale z ekonomicznego punktu widzenia bardzo pożą-
dany. koncentracja ziemi sprzyja bowiem poprawie dochodowości gospodarstw rolnych. 
należy sądzić, że przekształcenia w strukturze gospodarstw rolnych przyczyniły się do 
wzrostu towarowości produkcji, która w badanych latach zwiększyła się o 13%. rozdrob-
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nienie agrarne z punktu widzenia zrównoważenia rolnictwa należy ocenić negatywnie. 
od wielkości gospodarstwa rolnego zależy stopień trudności wdrożenia poszczególnych 
praktyk rolniczych sprzyjających ochronie środowiska w rolnictwie [zegar 2009b, s. 10]. 
jednocześnie badania wskazują, że gospodarstwa rynkowe są w większym stopniu zrów-
noważone niż gospodarstwa samozaopatrzeniowe.

z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju istotną cechą rolnictwa jest poziom na-
wożenia. w polsce w 2010 roku na 1 ha użytków rolnych przeznaczano przeciętnie 114,7 
kg nawozów mineralnych lub chemicznych (w przeliczeniu na czysty składnik). zużycie 
to wzrosło w stosunku do roku 2002 o 23%. pomimo tego wzrostu, zużycie nakładów 
plonotwórczych (nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin) w polsce było 

tabela 2. wybrane cechy rolnictwa w polsce w latach 2002 i 2010

wyszczególnienie wielkości w roku dynamika 
(2002=100)2002 2010

pracujący w rolnictwie w tys. awU 2 254,8 2 101,3 93,2
odsetek pracujących w rolnictwie [%] 17,4 17,3 99,4
Udział rolnictwa w wartości dodanej brutto [%] 3,1 3,7 119,4
stopień zużycia środków trwałych [%] 69,0 76,7 111,2
liczba gospodarstw rolnych [tys.] 2 933 2 278 77,7
stopień koncentracji ziemi  
(współczynnik koncentracji lorenza)a 0,640964 0,661317 103,2
Średnia powierzchnia Ur w gospodarstwie rolnym  [ha] 5,8 6,8 118,4
Udział gospodarstw o powierzchni 50 ha i więcej [%] 0,7 1,2 171,4
towarowość produkcji [%] 62,4 70,5 113,0
zużycie nawozów mineralnych lub chemicznych  
(w przeliczeniu na czysty składnik) na 1 ha Ur [kg] 93,2 114,7 123,1
liczba gospodarstw ekologicznych, w tym: 1 977 20 582 1 041,1
  –  z certyfikatem 882 12 901 1 462,7
  –  w trakcie przestawiania 1 095 7 681 701,5
powierzchnia użytków rolnych [mln ha] 16,9 15,50 91,7
Udział zbóż w strukturze zasiewów [%] 77,1 73,3 95,1
zwierzęta gospodarskie w sztukach przeliczeniowych 
[tys. dużych jednostek przeliczeniowych] 7 578 7 186 94,8
sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego zbóż [t] 181 867b 146 647c 80,63
Udział produkcji roślinnej w towarowej produkcji rolniczej [%] 38,8 44,2 113,9
przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny  
w gospodarstwach domowych rolników [zł/osoba] 571,8 1 024,5 179,1

a  – ustalony według następującej formuły: 
5000

ak = , gdzie: a = 5000 – P, natomiast P jest powierzch-

nią poniżej krzywej koncentracji lorenza, obliczaną według wzoru: ∑
=

+=
k

i
iPPP

2
1 , gdzie:  P1 – pole   

trójkąta, Pi – pole i-tego trapezu. wskaźnik ten przyjmuje wartości z przedziału <0,1>. jeśli wskaź-
nik równy jest 0, mamy do czynienia z brakiem koncentracji, przy jego wartości równej 1, wystę-
puje koncentracja zupełna [sobczyk 1997, s. 56-57].
b – dane za rok gospodarczy 2001/2002, c – dane za rok gospodarczy 2009/2010.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUs.
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znacznie niższe niż w Ue. w 2010 roku na 1 ha Ur przeznaczano w polsce 141,9 euro2, 
co stanowiło 86% przeciętnych nakładów plonotwórczych we wspólnocie. Świadczy to 
o mniejszej intensywności produkcji polskiego rolnictwa. w warunkach przewagi gleb 
słabych i średnich zwiększenie nawożenia jest czynnikiem poprawy sytuacji ekonomicz-
nej rolnictwa poprzez wzrost plonowania roślin. w aspekcie zrównoważenia rolnictwa 
należy ocenić to pozytywnie, tym bardziej że poziom nawożenia w polsce spełnia normy 
środowiskowe [zegar 2013, s. 67].

formą gospodarowania wpisującą się w koncepcję rozwoju zrównoważonego rolnic-
twa są gospodarstwa ekologiczne. model ten jest wspierany w Unii europejskiej przez 
wzgląd na wysokie walory odżywcze wytwarzanych produktów oraz przyjazny wpływ na 
środowisko. według j. zegara, szybko rosnący popyt na produkty rolnictwa ekologicznego 
oraz postępująca liberalizacja rynków mogą przekształcić tę niszę w znaczący segment 
rolnictwa, zwłaszcza w krajach, które zachowały zbliżony do naturalnego ekosystem gle-
bowy oraz rodzinne rolnictwo [zegar 2009a, s. 119]. w polsce liczba tych gospodarstw 
w latach 2002-2010 wzrosła ponaddziesięciokrotnie.

w latach 2002-2010 areał użytków rolnych zmniejszył się o ponad 8%. z punktu 
widzenia zrównoważonego rozwoju rolnictwa jest to zjawisko niekorzystne, oznacza bo-
wiem pogorszenie się potencjału produkcyjnego. Udział gruntów ornych w powierzchni 
użytków rolnych zmalał w tym samym czasie z 77,3% do 70,6%.

w badanym okresie obserwuje się spadek udziału zbóż w strukturze zasiewów. pomimo 
tego w 2010 roku nadal przekraczał on wielkość progową 66%, uznawaną jako kryterium 
zrównoważenia (wynosił 73,3%). ma to negatywne konsekwencje ekonomiczne i środowi-
skowe, wynikające ze spadku wydajności, konieczności wzmożonego nawożenia i ochrony 
roślin, a w efekcie degradacji gleby [majewski 2010, s. 165]. zbyt duża koncentracja upraw 
z przewagą produkcji zbóż może stanowić istotne zagrożenia dla zrównoważenia rolnictwa 
również z uwagi na szczególną podatność tych produktów rolnictwa na zmienność cen 
skupu, które są wyznacznikiem jej opłacalności [zegar 2013, s. 61]. 

dane statystyczne wskazują także na małe zainteresowanie rolników stosowaniem 
kwalifikowanego materiału siewnego. w badanym okresie zużycie kwalifikowanych nasion 
zbóż zmniejszyło się o niemal 20%. oznacza to, że producenci nie wykorzystują w pełni 
możliwości zwiększenia plonów.

kolejną niekorzystną zmianą z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju rolnictwa 
zaobserwowaną w latach 2002-2010 było zwiększenie udziału produkcji roślinnej w towa-
rowej produkcji rolniczej (o 14%). wynikało to głównie z wyższej opłacalności produkcji 
roślinnej w porównaniu z produkcją zwierzęcą. zdaniem j. zegara, oznacza to, że znaczna 
część ziemi rolniczej pozbawiona jest nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego, a 
jednocześnie zużycie nawozów sztucznych jest niewystarczające dla utrzymania właściwej 
kondycji gleby z uwagi na słabą sytuację ekonomiczną wielu gospodarstw rolnych [zegar 
2013, s. 57-58]. ponadto, liczba zwierząt gospodarskich w sztukach przeliczeniowych 
(djp) zmniejszyła się w badanym okresie o 5,2%.

pozytywne zjawiska zachodziły z kolei w sferze dochodów rolniczych gospodarstw 
domowych. pomimo tego, że nadal odbiegają one od tych osiąganych poza rolnictwem, 
to w latach 2002-2010 wzrosły o ponad 79%.

z danych w tabeli 3. wynika, że w latach 2002-2010 nastąpił wzrost produktywności 
czynników produkcji w rolnictwie. w największym stopniu zwiększyła się produktywność 
pracy, mierzona wartością dodaną brutto przypadającą na jedną osobę pełnozatrudnioną 
2 obliczenia własne na podstawie danych eUrostat.
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(awU). w 2010 roku wskaźnik ten wzrósł ponadpółtorakrotnie w stosunku do roku 2002. 
jednocześnie odnosząc poziom produktywności pracy w rolnictwie polskim do średniej w 
Unii europejskiej (Ue), można zauważyć, że jest ona prawie czterokrotnie niższa. według 
danych eUrostat, w 2010 roku w 27 krajach Ue na 1 awU przypadało 14 tys. euro 
wartości dodanej brutto, podczas gdy w polsce zaledwie 3,7 tys. euro3. produktywność 
ziemi w badanym okresie wzrosła o 36%, osiągając w 2010 roku 5449,5 zł z 1 ha użytków 
rolnych. najmniejszą dynamiką charakteryzowała się efektywność wykorzystania kapitału, 
która w zależności od przyjętego miernika wynosiła 111% i 135%. 

powyższe zmiany wywołane były wieloma czynnikami, wynikającymi ze zmiany 
warunków gospodarowania w badanym okresie. można wśród nich wymienić integrację 
polski z Ue oraz działanie instrumentów wspólnej polityki rolnej, globalizację, przekształ-
cenia strukturalne, a także zmiany relacji pomiędzy czynnikami produkcji.

poprawę produktywności należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia zrównoważenia 
rolnictwa. jak zauważył Bazyli czyżewski [2012, s. 169], nie chodzi o to, żeby zmniejszać 
stopień realizacji celów ekonomicznych na rzecz celów środowiskowych i społecznych. 
istotą trwałości rozwoju jest utrzymanie produktywności w ujęciu pieniężnym, przy wzro-
ście realizacji postulatów społecznych i środowiskowych.

istotnym elementem, który może posłużyć do oceny zrównoważonego rozwoju rol-
nictwa, jest intensywność organizacji produkcji rolniczej. jej poziom w badanym okresie 
został zaprezentowany w tabeli 4.

analiza poziomu intensywności organizacji produkcji rolniczej wykazała stosunkowo 
niewielkie zmiany w latach 2002-2010. wartość wskaźnika intensywności łącznej wzrosła 
w badanym okresie o 3,6%. należy przy tym zaznaczyć, iż był to w większym stopniu 
wynik zmiany intensywności produkcji zwierzęcej (wzrost o 4,0%) niż roślinnej (wzrost 
o 3,2%). przyczyną takiej sytuacji były przede wszystkim stosunkowo duże zmiany po-
głowia bydła. w przypadku intensywności produkcji roślinnej o wzroście zadecydowały 
3 obliczenia własne na podstawie danych eUrostat.

tabela 3. produktywność czynników produkcji w rolnictwie polskim oraz relacje pomiędzy nimi 
w latach 2002 i 2010 (ceny stałe z 2010 roku)

wyszczególnienie wielkości w roku dynamika 
(2002=100)2002 2010

produktywność
produktywność pracy:
  –  produkcja globalna/awU [zł/awU] 30 145,4 40 205,7 133,4
  –  wartość dodana brutto/awU [zł/awU] 9 125,3 14 837,2 162,6
produktywność ziemi [produkcja globalna zł/ha] 4 022,2 5 449,5 135,5
produktywność kapitału:
  –  produkcja globalna/zużycie pośrednie 1,43 1,58 110,5
  –  produkcja globalna/środki trwałe brutto 0,50 0,68 134,8

relacje między czynnikami produkcji
techniczne uzbrojenie ziemi [środki trwałe brutto zł/ha Ur] 7 977,0 8 017,6 100,5
techniczne uzbrojenie pracy [środki trwałe brutto zł/awU] 59 786,2 59 152,4 98,9
Uzbrojenie ziemi w pracę [awU/ 100 ha] 13,3 13,6 101,6

oznaczenia: awU – jedna osoba pełnozatrudniona, Ur – użytki rolne.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUs.
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przede wszystkim takie czynniki, jak stabilny udział zbóż w strukturze zasiewów oraz 
znaczny wzrost udziału rzepaku i rzepiku. pomimo wzrostu intensywności organizacji 
produkcji rolniczej, jej poziom w latach 2002-2010, zarówno w przypadku produkcji 
roślinnej, zwierzęcej, jak i łącznej, należy ocenić jako mało intensywny (a). z punktu 
widzenia zrównoważonego rozwoju rolnictwa jest to sytuacja bardzo korzystna w aspekcie 
środowiskowym. wysoko intensywna produkcja roślinna i zwierzęca może bowiem po-
wodować potencjalne zagrożenia dla ekosystemu (np. emisja amoniaku, zanieczyszczenie 
wód gruntowych) [zegar 2009b, s. 24-25]. jednakże w aspekcie ekonomicznym niską 
intensywność organizacji produkcji rolniczej w polsce należy uznać za niekorzystną, gdyż 
nie sprzyja ona zwiększaniu dochodów producentów rolnych.

podsUmowanie

rola rolnictwa w gospodarce wykracza poza produkcję surowców żywnościowych. 
dostarcza ono również dobra publiczne, użytkowane bezpłatnie przez społeczeństwo. 
oprócz tego sektor ten ponosi odpowiedzialność za cenne zasoby środowiskowe kluczowe 
z punktu widzenia jakości życia mieszkańców. z uwagi na to, rozwój rolnictwa nie może 
być dłużej utożsamiany jedynie z koncentracją, specjalizacją i intensyfikacją produkcji. z 
tego powodu idea zrównoważonego rozwoju stała się bardzo ważnym elementem polityki 
rolnej, który znalazł odzwierciedlenie zarówno w dokumentach prawnych naszego kraju, 
jak i w opracowaniach strategicznych dotyczących sektora rolniczego. 

ocena zmian w rolnictwie polski na podstawie wybranych wskaźników nie pozwala 
na jednoznaczne określenie stanu zrównoważenia rolnictwa, wskazuje jednak na pewne 
tendencje i problemy związane z wdrażaniem koncepcji rozwoju zrównoważonego. wyni-
kają one między innymi z tego, że nie ma odpowiedniego punktu odniesienia, do którego 
należałoby zmierzać [zegar 2013, s. 178]. w polsce występują korzystne warunki do 
rozwoju rolnictwa zrównoważonego oraz innych systemów gospodarowania, w których 
przywiązuje się wagę do jakości produkcji rolniczej. w analizowanym okresie obserwowa-

tabela 4. intensywność organizacji produkcji rolniczej* w polsce w latach 2002 i 2010

wyszczególnienie 2002 2010 dynamika 
(2002=100)

intensywność organizacji produkcji roślinnej 103,3 106,6 103,2
intensywność organizacji produkcji zwierzęcej 113,0 117,5 104,0
intensywność organizacji produkcji rolniczej 216,3 224,1 103,6

* intensywność organizacji produkcji ustalono metodą wskaźnikową opracowaną przez Bogdana 
kopcia [1987, s. 7-27] według następującego wzoru: IPR = IR + IZ = ∑ ∑ ×+× tqsp , gdzie: IPR – 
intensywność organizacji produkcji rolniczej (łączna), IR – intensywność organizacji produkcji 
roślinnej, IZ – intensywność organizacji produkcji zwierzęcej, p – udział powierzchni zasiewów danej 
rośliny (grupy roślin) w użytkach rolnych w %, s – współczynnik przeliczeniowy intensywności 
dla pos zczególnych roślin (grup roślin) (pkt), q – liczba sztuk dużych (sd) lub dużych jednostek 
przeliczeniowych (djp) poszczególnych gatunków zwierząt produkcyjnych (bez koni) na 100 ha 
użytków rolnych (Ur), t – współczynnik przeliczeniowy intensywności dla poszczególnych gatunków 
zwierząt produkcyjnych (bez koni) (pkt). w obliczeniach zastosowano współczynniki dla iii stopnia 
zagospodarowania, odpowiadającego przeciętnym wielkościom dla polski [kopiński 2009].
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUs.
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no wzrost produktywności podstawowych czynników produkcji w rolnictwie: pracy, ziemi 
i kapitału. w kontekście zrównoważonego rozwoju poprawę efektywności gospodarowania 
zasobami należy ocenić pozytywnie, głównie jako ekonomiczny aspekt rozwoju, ale także 
ze społecznego punktu widzenia – wyższa produktywność może przekładać się na wzrost 
dochodowości produkcji rolniczej, a co za tym idzie – na poprawę jakości życia rolników. 
w badanym okresie dochody gospodarstw rolniczych zwiększyły się o prawie 80%. 

wśród pozytywnych zmian w polskim sektorze rolnym w badanym okresie należy 
wymienić także ponaddziesięciokrotny wzrost liczby gospodarstw ekologicznych repre-
zentujących model sprzyjający rozwojowi zrównoważonemu. 

poprawie zrównoważenia rolnictwa będą sprzyjać przekształcenia strukturalne, które 
dokonują się w polskim rolnictwie. ich przejawem jest m.in. malejąca liczba gospodarstw 
rolnych oraz wzrost ich średniej powierzchni. Badania wykazały, że gospodarstwa towa-
rowe wyróżniają się większym poziomem zrównoważenia niż gospodarstwa nierynkowe. 
należy przy tym pamiętać, że efekty zrównoważenia rozwoju rolnictwa na poziomie kraju 
są rezultatem działań podejmowanych przez poszczególne gospodarstwa rolne. 

wyniki badań wskazują jednocześnie na zmiany, które przyczyniają się do pogarszania 
zrównoważenia rolnictwa w różnych jego aspektach. istotnym czynnikiem oceny zrów-
noważenia rolnictwa jest poziom nakładów plonotwórczych oraz poziom intensywności 
organizacji produkcji rolniczej, który w polsce jest znacznie niższy niż w krajach zachod-
nioeuropejskich. w aspekcie środowiskowym jest to zjawisko pozytywne, jednakże w 
aspekcie ekonomicznym należy ocenić je niekorzystnie, ponieważ niższy poziom produkcji 
pogarsza sytuację dochodową producentów rolnych.

wśród czynników negatywnie oddziałujących na zrównoważenie rolnictwa warto wska-
zać malejący areał użytków rolnych, zmniejszający potencjał produkcyjny czy też regres w 
pogłowiu zwierząt gospodarskich skutkujący malejącym nawożeniem organicznym. poprawie 
wydajności produkcji nie sprzyja także zbyt małe zużycie kwalifikowanego materiału siew-
nego. negatywne konsekwencje ekonomiczne i środowiskowe ma również wciąż wysoki, 
choć w badanym okresie sukcesywnie malejący, udział zbóż w strukturze zasiewów.
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s y n o p s i s. celem pracy jest dyskusja nad historycznymi i współczesnymi nurtami oraz 
doktrynami ekonomicznymi związanymi z dobrobytem ekonomicznym i społecznym. Uwzględ-
niono kwestie różnic poglądowych dobrobytu ekonomicznego i społecznego oraz kwestie 
metodyki jego pomiaru (co stanowi teoretyczną część opracowania). w części analitycznej 
pracy na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 835 respondentów w 
2012 roku dokonano porównania poziomu dobrobytu ekonomicznego w miastach i na wsi 
poprzez zastosowanie analizy wariancji. 
miejsce zamieszkania w statystycznie istotny sposób różnicuje dochody gospodarstw domowych 
w regionie podkarpackim. Ustalono grupy jednorodne dochodowo i wykazano, że dochody 
mieszkańców wsi nie różniły się istotnie od dochodów w małych i średnich miastach. istotna 
statystycznie różnica miała miejsce przy porównaniu dochodów osób w miastach powyżej 50 
tys. z dochodami osób uzyskanymi w pozostałych kategoriach miejsca zamieszkania. płeć i 
wiek miały wpływ na sposób gospodarowania pieniędzmi tylko w gospodarstwach miejskich, 
zależności takiej nie potwierdzono na wsi.

wstĘp

Bogactwo narodów, dobrobyt ekonomiczny i społeczny jednostek czy społeczeństw był od 
dawna przedmiotem rozważań wielu ideologii i doktryn ekonomicznych. w teoriach ekonomii 
od zawsze poszukiwano wyjaśnienia dwóch najważniejszych zagadnień: efektywnej alokacji 
zasobów oraz sprawiedliwego ich „podziału” [Blaug 2000]. Główny obszar rozważań myślicieli 
ekonomii stanowiły teorie dotyczące z jednej strony tworzenia bogactwa, z drugiej – sprawie-
dliwych kryteriów podziału wytworzonego produktu, a w pracach próbowano zdefiniować 
prawa ekonomiczne zwiększające rozmiary ogólnego dobrobytu jednostek i społeczeństwa.

już w pierwszej połowie xix wieku rozróżniano dobrobyt indywidualny, który utoż-
samiano z wysokim poziomem konsumpcji oraz dobrobyt ogólnospołeczny, traktowany 
jako wspólny, wysoki poziom łącznej produkcji w gospodarce. wówczas powstała ważna 
koncepcja tzw. utylitaryzmu i welfaryzmu francisa ysidro edgewortha, definiująca dobrobyt 
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zależny wyłącznie od użyteczności indywidualnych poszczególnych jednostek społeczeństwa 
[edgeworth 1881, s. 56-82]. Główną zasadą utylitaryzmu była teza, że dobrobyt społeczny to 
suma użyteczności indywidualnych dochodów dla wszystkich jednostek w społeczeństwie. 
istota tej teorii oznaczała taką redystrybucję dochodów, aby funkcja dobrobytu społeczne-
go osiągnęła maksimum. dobrobyt łączono zatem z pojęciem użyteczności dochodu oraz 
kwestią kardynalnej mierzalności użyteczności, co stanowiło istotny przedmiot dyskusji 
wielu uczonych m.in. jeremy’ego Benthama, johna stuarta milla, arthura cecil pigou oraz 
ekonomistów tzw. nowej ekonomii dobrobytu (m.in. abrama Bergsona 1938, johna richarda 
Hicksa 1939, paula anthony’ego samuelsona 1947). za twórcę pierwszej teorii ekonomii 
dobrobytu uznaje się a.c. pigou, który uważał, że społeczeństwo osiąga lepszy dobrobyt, 
gdy dochód narodowy jest większy i równomiernie podzielony, a podział związany jest z 
odpowiednią polityką podatkową państwa [pigou 1920, s. 31-55]. z kolei dla adama smitha, 
davida ricardo i johna stuarta milla wzrost dobrobytu oznaczał przeważnie wzrost wytwo-
rzonego produktu. ekonomiści wierni tradycji użytecznościowej traktowali dobrobyt jako 
sumę użyteczności gospodarstw domowych, a alokacja maksymalizująca tak pojmowany 
dobrobyt opisywana była jako optymalna alokacja zasobów [kasprzyk 2013].

na początku xx wieku rozwijała się liberalna myśl ekonomiczna, w której udowad-
niano, że efektywność ekonomiczną generowaną przez wolnokonkurencyjny kapitalizm 
i dobrobyt należy pogodzić ze sprawiedliwością społeczną. powstaje równocześnie teoria 
rynkowo-interwencjonistyczna Vilfredo pareta. jego główne prace Kurs ekonomii poli-
tycznej (1896) i Manuel d”ekonomie politiqe (1927) popierały konkurencyjność rynków, 
ale równocześnie wskazywały na respektowanie powszechnie akceptowanych zasad 
sprawiedliwości społecznej. pozwalało to uzyskać warunki optymalnej alokacji zasobów 
maksymalizujących dobrobyt ogółu uczestników gospodarowania. koncepcja państwa 
dobrobytu polegała – według tego ekonomisty– na poszukiwaniu sytuacji, w której należy 
powiększać korzyści jednostkowe, nie umniejszając korzyści kogokolwiek, a ‘paretowska 
teoria dobrobytu’ opierała się na ocenach dobrobytu formułowanych przez jednostkę [cyt. 
za woźniak 2007, s. 24-25]. 

w ujęciu historycznym wyłonił się zatem ogólny podział na dwa zasadnicze nurty 
ekonomii dobrobytu: pierwszy, oparty na utylitarystycznej podstawie i drugi, który przy-
jął zasady V. pareta. powstał rozłam wśród ekonomistów: jedni zdecydowanie odrzucili 
utylitarystyczną koncepcję, a zwłaszcza ich zdaniem nieprzydatną funkcję sumującą indy-
widualne użyteczności. Uważali oni, że dla zbudowania teorii rynku potrzebny jest tylko 
układ preferencji porządkowych V. pareta, a nie, jak zakładali utylitaryści układ preferencji 
kardynalnych. naukowej krytyki utylitaryzmu dokonali m. in. kenneth joseph arrow i 
Gerard debreu [arrow, debreu, 1954, s. 265-290]. z drugiej strony doktryna utylitaryzmu 
wpisała się w tok myślenia bardziej współczesnych ekonomistów, np. Gary’ego stanley’a 
Beckera, według którego jednostki funkcjonują w przeróżnych aspektach własnego życia 
zdecydowanie w duchu utylitaryzmu (tj. użyteczności), a dobrobyt ekonomiczny łączy 
się zasadniczo z użytecznością konsumenta z określonych koszyków dóbr i usług (czyli 
zadowolenia i satysfakcji z konsumpcji dóbr i usług) [Becker 1990, s.1-523].

krytycznie do tego podejścia odniósł się amartya kumar sen, który stworzył w teorii 
dobrobytu oryginalną koncepcję tzw. sposobów funkcjonowania i możliwości jednostki. 
każdy z tych typów funkcjonowania określa dobrobyt danej osoby jako jej jakość życia, 
tym samym dobrostan jednostki, przy czym zarówno zbiory owych „funkcjonowań”, jak 
i waga przypisana każdemu z nich są specyficzne i niepowtarzalne dla każdej osoby [sen 
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2000, s. 55-56]. sposób postrzegania dobrobytu przez a. k. sena jest oryginalny, niemniej 
brak wskazania wszystkich determinantów tego dobrobytu. 

w praktyce gospodarczo-społecznej na początku lat 80. xx wieku forsowano poglądy 
miltona friedmana, wskazujące, że wolność ekonomiczna prowadzi do tworzenia więk-
szego dobrobytu. Upowszechniło się również przekonanie o skuteczności w gospodarce 
tzw. konsensusu waszyngtońskiego, który proponował trzy filary: oszczędności budżetowe, 
prywatyzację i liberalizację rynku, jako skuteczne narzędzia prowadzące kraje do wyższego 
poziomu dobrobytu. niewiele uwagi poświęcano kwestiom podziału i sprawiedliwości, ale 
skuteczność tej doktryny okazała się niewielka. kryzysy finansowe w latach 1997-1999 
zahamowały procesy prorozwojowe. zaczęto wskazywać na „erozję doktryny liberalnej”, 
podjęto badania nad problematyką nierówności i współzależności między nierównościami, 
wzrostem gospodarczym oraz efektywnością, a także różnicami w przebiegu procesów 
rozwojowych zarówno między krajami, jak i w czasie [szopa i in. 2007]. aktualnie ma 
miejsce faza syntezy i poszukiwania nowych koncepcji, zwłaszcza w zakresie spójnego 
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz budowie modelu polityki opartej na metodzie 
otwartej koordynacji zgodnie z postulatem anthony Giddensa: państwo opiekuńcze po-
winno zostać zastąpione przez państwo inwestycji społecznych [Giddens 1999, s. 104].

współcześnie wokół zagadnień dobrobytu zaczęły szybko rozwijać się pozaeko-
nomiczne nauki, w tym społeczne, socjologiczne i psychologiczne. pojęcie dobrobytu 
zdecydowanie rozszerzano o wymiary pozadochodowe. dobrobyt w ekonomii traktuje się 
szerzej, już nie tylko jako poziom dochodu pieniężnego czy poziom konsumpcji (wydatków) 
jednostki, przyjmując tzw. pojęcia dobrostanu ogólnego, poziomu życia, stylu życia czy 
też jakości życia. dobrobyt ekonomiczny (rozumiany jako welfare) zaczęto postrzegać 
jako środek do dobrobytu w pełnym tego słowa znaczeniu, obejmujący tzw. well being, 
quality of life. obecnie dobrobyt jednostki traktuje się m.in. jako poziom realnego docho-
du, majątku (przyjmuje się poziom łącznych wydatków, czyli konsumpcji dóbr i usług). 
w skład dobrobytu wchodzą także inne komponenty, takie jak: poczucie bezpieczeństwa 
ekonomiczno-społecznego (w tym pewności zatrudnienia, stabilności cen, zapewnienia 
ochrony zdrowia, zabezpieczeń społecznych), poziom wiedzy i wykształcenia, styl życia 
przesądzający o jego jakości. w tym zakresie należy uwzględnić także inne elementy 
związane z funkcjonowaniem społecznym, politycznym, obywatelskim, rodzinnym (np. 
pozycja zawodowo-społeczna, korzystanie ze swobód obywatelskich, posiadanie rodziny, 
poczucie własnej wartości w życiu w wielu obszarach życia itd.) [aksman 2010, s. 138-140].

w związku z powyższym zdefiniowanie, a zwłaszcza pomiar dobrobytu społecznego 
w związku z holistycznym, wielowymiarowym podejściem są relatywne i trudne zarazem. 
oprócz elementów stricte ekonomicznych, takich jak: poziom dochodu narodowego, wiel-
kości pkB czy pnB per capita, całkowita konsumpcja, wydajność, postęp technologiczny, 
należy włączyć także inne ważne czynniki dobrobytu społecznego, jak: poziom edukacji 
społeczeństwa, stan ubezpieczeń społecznych, wskaźniki zdrowotne populacji, stopień 
sprawności administracji i bezpieczeństwa publicznego, stan środowiska naturalnego. to 
także zakres równości społecznej, stopień rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wiele 
innych wymiarów egzystencji społeczeństwa. niektóre czynniki dobrobytu indywidualnego i 
społecznego są łatwe do zidentyfikowania, mierzalne i interpretowalne wprost lub pośrednio, 
co umożliwia dokonywanie różnorodnych porównań w przekroju jednostek, grup społecz-
nych czy całych krajów [aksman 2010, s. 138-140]. w związku z „nowym” rozumianym 
wieloaspektowo podejściem, nieuniknione jest powstawanie nowych metodologicznych 
rozwiązań i empirycznych prób pomiaru dobrobytu ekonomicznego i społecznego.
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nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, jak najlepiej mierzyć dobrobyt ekonomiczny, 
społeczny czy jakość życia. w środowiskach naukowych dyskutuje się o szczegółowych 
rozwiązaniach w tym zakresie. nawiązując do zaleceń raportu stiglitza [Measurement 
… 2013, Report… 2009], przyjmuje się, że statystyczny pomiar jakości życia powinien 
obejmować dwa wymiary: szeroko rozumiane warunki obiektywne oraz – często dotych-
czas pomijany w badaniach statystyki oficjalnej – dobrobyt subiektywny (ang. subjective 
well-being), określany jako dobrostan. w ramach warunków obiektywnych powinny być 
brane pod uwagę m.in. takie domeny jak: materialne warunki życia, zdrowie, edukacja, 
aktywność ekonomiczna, czas wolny i relacje społeczne, osobiste bezpieczeństwo, jakość 
państwa i jego zdolność do zapewnienia ludziom podstawowych praw oraz sposób realizacji 
tych praw, a także jakość infrastruktury i środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania. 
pomiar dobrobytu subiektywnego powinien obejmować postrzeganą jakość życia, tzn. 
satysfakcję, jaką czerpią ludzie z różnych jego aspektów oraz z życia jako całości [www.
stat.gov.pl/cps/].

celem pracy jest porównanie poziomu dobrobytu ekonomicznego jako istotnego 
komponentu dobrobytu społecznego w relacjach miasto – wieś przy użyciu statystycznych 
narzędzi, tj. analizy wariancji i testu niezależności c2. zasadniczą kwestią jest określanie 
istotnie statystycznych zależności w zakresie dobrobytu ekonomicznego, ściślej pomiędzy 
osiąganymi dochodami, sposobem gospodarowania a określonymi społeczno-demograficz-
nymi czynnikami pomiędzy miastem a wsią. prezentowane podejście jest próbą określenia 
dobrobytu ekonomicznego, zarówno w kontekście obiektywnym, jak i subiektywnym  
(w kwestii ocen sposobu gospodarowania).

materiał empiryczny i wyniki Badań

zgodnie z teoriami ekonomii dążącymi do sprawiedliwego podziału, najbardziej 
widoczne są końcowe fazy podziału, które dotyczą zasobów przyporządkowanych po-
szczególnym jednostkom czy grupom społecznym, co pośrednio określa ich byt i dobrobyt 
ekonomiczny. kumulacja efektów podziału, bez względu na miejsce ich powstawania 
dokonuje się w gospodarstwach domowych, które skupiają wszelkie konsekwencje 
decyzji podziałowych. rozkłady dochodów (lub konsumpcji), ich zmienność w czasie 
charakteryzują stopień egalitaryzacji społeczeństwa, a dalej realizacji zasad równości i 
sprawiedliwości społecznej [szopa i in. 2007].

do pomiaru ilościowego poziomu dobrobytu ekonomicznego (zgodnie z teorią) sku-
piono się na osiąganych dochodach i innych komponentach dobrobytu ogólnego. w tym 
celu wykorzystano badania ankietowe przeprowadzone techniką wywiadów bezpośrednich 
(face to face). przeprowadzono je metodą mall intercepts (metoda przechwytywania) 
[kowal 1998]. Badania zrealizowano w 2012 roku, po uwzględnieniu odmów otrzymano 
ostatecznie próbę badawczą n = 835 respondentów. zakres przestrzenny badań obejmował 
region południowo-wschodniej polski, głównie województwa podkarpackiego.

w pierwszym etapie badań porównano podstawowe miary statystyk opisowych 
wysokości rzeczywistych miesięcznych dochodów gospodarstw domowych w czterech 
kategoriach miejsca zamieszkania: miasto do 10 tys., miasto 10-50 tys., miasto powyżej 
50 tys. i wieś. wyniki przedstawiono w tabeli 1. 

najliczniejszą grupą respondentów byli mieszkańcy wsi, którzy stanowili 42,2% 
badanej zbiorowości. prawie tyle samo respondentów (20% i 21,1%) wywodziło się z 
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miast o liczbie mieszkańców 10-50 tys. i miast powyżej 50 tys. osób. z miast o liczbie 
mieszkańców do 10 tys. pochodziło 16,8% respondentów1. 

z obliczonych parametrów rozkładu wynika, że przeciętny dochód zmieniał się w 
zależności od miejsca zamieszkania. Średnie dochody w gospodarstwach na wsi były 
najniższe. najwyższymi dochodami dysponowali mieszkańcy dużych miast (powyżej 50 
tys. osób), jednak w tej grupie dyspersja dochodów była najmniejsza. wartość średnia nie 
jest wystarczającą miarą do analizowania rozkładu dochodów, znacznie lepiej opisuje go 
mediana i kierunek asymetrii. w każdej kategorii miejsca zamieszkania mediana dochodów 
na osobę była zdecydowanie niższa od wartości średniej. obliczony współczynnik sko-
śności wskazywał na wyraźną asymetrię prawostronną, czyli w danej kategorii większość 
mieszkańców posiadała dochody poniżej wartości średniej dla danej grupy. ta dysproporcja 
była najbardziej wyraźna w przypadku mieszkańców średnich miast (10-50 tys. osób); 
współczynnik skośności wynosił 2,16. charakteryzując miarę nierówności dochodów 
(współczynnik Giniego), należy odnotować największe nierówności wśród mieszkań-
ców małych miast i wsi; współczynnik wynosił 0,28-0,29. nierówności dochodowe w 
najmniejszym stopniu dotyczyły mieszkańców dużych miast. przeprowadzony pomiar 
nierówności należy uznać za typowy (w ostatnio przeprowadzonych badaniach eU-silc 
wynosił on 0,311 ogółem dla polski; dane dla 2010 roku [www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/
gus/wz_dochody_warunki_zycia_raport_2011.pdf , s.144]).

chcąc zweryfikować hipotezę o równości wartości średnich dochodów na jedną oso-
bę dla wszystkich poziomów badanego czynnika (miejsca zamieszkania), wykorzystano 
metodę analizy wariancji. zastosowano uogólniony test badania istotności różnic pomię-
dzy wartościami średnimi, który jednoznacznie rozstrzyga statystyczną istotność różnic 
pomiędzy przeciętnymi dochodami. 

przed weryfikacją tej hipotezy należy sprawdzić założenia niezbędne do stosowania 
analizy wariancji [aczel 2000, sobczyk 2013, jóźwiak, podgórski 2012]. w pierwszej 
kolejności zbadano, czy rozkład dochodów w poszczególnych grupach jest rozkładem 
normalnym. jednym z wielu testów statystycznych pozwalających na sprawdzenie nor-
malności rozkładu dochodów jest test shapiro-wilka. wartość statystyki testowej poli-
czona na podstawie otrzymanych wyników wyniosła w = 0,880, a prawdopodobieństwo 
testowe (p-value) p = 0,113 większe od przyjętego poziomu istotności α = 0,05 pozwala 
1 rozkład struktury w badanej próbie jest zgodny z rozkładem w populacji generalnej, co potwierdza repre-

zentatywność analizowanej próby.

tabela 1. parametry statystyki opisowej dochodów w poszczególnych kategoriach  
miejsca zamieszkania

miejsce zamieszkania dochód na osobę
liczebność

n
średnia
 µ [zł]  

wsp.
zmienności 

[%]

mediana skośność wsp. 
Giniego

miasto do 10 tys. (1)
miasto 10-50 tys. (2)
miasto powyżej 50 tys. (3)
wieś (4)

140
176
167
352

3438,43
3328,84
3970,54
3248,44

58,0
55,3
52,0
54,0

3000
3010
3500
2975

1,71
2,16
1,47
1,46

0,299
0,276
0,274
0,284

ogółem 835 3441,66 55,0 3000 1,65 0,286
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badanej próby empirycznej.
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na stwierdzenie, że rozkład dochodów jest zgodny z rozkładem normalnym. kolejnym 
bardzo ważnym założeniem stosowania tej metody jest jednorodność (homogeniczność) 
wariancji w porównywanych grupach. aby sprawdzić to założenie, zastosowano test  
levene'a. wartość tego testu wyniosła l=1,432, a prawdopodobieństwo testowe p = 0,232, 
co pozwala wnioskować, że wariancje dochodów w wyróżnionych grupach są jednorodne. 

istotą analizy wariancji jest rozbicie sumy kwadratów wariancji całkowitej dla 
wszystkich wyników obserwacji na dwa składniki: sumę kwadratów opisującą zmienność 
wewnątrz grup i sumę kwadratów opisującą zmienność między grupami [aczel 2000]. do 
weryfikacji postawionej hipotezy o równości wartości średnich dochodów na osobę dla 
wszystkich poziomów badanego czynnika zastosowano skonstruowany przez fishera test 
f analizy wariancji, będący ilorazem średnich kwadratów odchyleń międzygrupowych  i 
wewnątrzgrupowych. jeżeli Femp>Fa;k-1;N-k, to postawioną hipotezę H0: µ1= µ2= µ3= µ4 od-
rzuca się na poziomie istotności α = 0,05, uznając, że przynajmniej jedna ze średnich µ1, µ2, 
µ3, µ4  jest inna od pozostałych. wyniki obliczeń dla badanej próby zestawiono w tabeli 2.

na podstawie obliczonej statystyki testowej hipotezę o równości średnich wartości 
dochodów na osobę w czterech kategoriach miejsca zamieszkania należy odrzucić. oznacza 
to, że badany czynnik, jakim jest miejsce zamieszkania, w sposób istotny różnicuje sytuację 
materialną rodzin. z praktycznego punktu widzenia wniosek taki jest mało precyzyjny. 
powstaje pytanie, pomiędzy którymi średnimi nie ma statystycznie istotnej różnicy. w tym 
celu podzielono zbiór średnich na pewne podzbiory, gdzie średnie znajdujące się w jednym 
podzbiorze należy traktować jako nieróżniące się od siebie. temu celowi służą procedury 
porównań wielokrotnych, czyli postępowanie statystyczne zmierzające do podzielenia 
zbvioru średnich na grupy jednorodne2.. dla badanej pró-
by uzyskano wyniki zawarte w tabeli 3. (podano wartości 
prawdopodobieństw nieodrzucenia odpowiednich hipotez 
o równości danych dwóch średnich). 

porównując poziom p dla poszczególnych par śred-
nich (z przyjętym poziomem istotności α = 0,05), należy 
stwierdzić, że dochody w grupie gospodarstw wiejskich 
(grupa 4.) nie różniły się statystycznie istotnie od do-
chodów w małych miastach (grupa 1. p = 0,311) oraz 
w średnich (grupa 2. p = 0,643). wymienione kategorie 
miejsca zamieszkania stanowiły jednorodną grupę z punk-
tu widzenia osiąganych dochodów. statystycznie istotna 
różnica wystąpiła między dochodami osób w miastach 
powyżej 50 tys. osób i tymi z pozostałych kategorii miejsca 

2 ogólna idea procedur porównań wielokrotnych polega na wyznaczeniu najmniejszej istotnej różnicy 
(nir). jeżeli |µi−µj|< nir, to należy uznać, że µi=µj, czyli populacje o średnich µi oraz µj należą do jednej 
grupy. po zbadaniu wszystkich par średnich otrzymuje się podział zbioru średnich na grupy jednorodne.

tabela 2. parametry analizy wariancji

zmienna zależna efekt
międzygrupowy

efekt
wewnątrzgrupowy

wartość
statystyki f

p-value

dochód na osobę 20 698 523,15 3 527 776,05 5,867 0,00058
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badanej próby empirycznej.

tabela 3. wyniki testu 
porównań wielokrotnych nir 

dla porównywanych grup

Hipoteza p-value
H0:  µ1=µ2

H0: µ1=µ3

H0: µ1=µ4

H0: µ2=µ3

H0: µ2=µ4

H0: µ3=µ4

p = 0,607
p = 0,014
p = 0,311
p = 0,002
p = 0,643
p = 0,000

Źródło: opracowanie własne na 
podstawie wyników badanej 
próby empirycznej.
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zamieszkania. zestawienie wartości średnich w poszczególnych grupach przedstawiono 
na rysunku 1.       

kolejną kwestią badawczą było sprawdzenie, czy osiągany całkowity rozporządzalny 
dochód (miesięczny budżet rodziny) wpływa istotnie na sposób gospodarowania pieniędz-
mi. w pytaniu o sposób gospodarowania pieniędzmi w gospodarstwie domowym, możliwe 
były odpowiedzi: 1) nie wystarcza na podstawowe potrzeby; 2) gospodarujemy bardzo 
oszczędnie; 3) dochód jest wystarczający, ale oszczędzamy na poważniejsze zakupy; 4) 
wystarcza na wiele potrzeb; 5) sposób gospodarowania  jest bardzo dobry – pozwalamy 
sobie na pewien luksus. 

największa grupa respondentów 28,2% deklarowała 3. wariant odpowiedzi, uwzględ-
niający oszczędzanie przed dokonaniem poważniejszych zakupów. co piąte ankietowane 
gospodarstwo domowe – 18,1% gospodarowało bardzo oszczędnie. podobny odsetek (17%) 
stanowiły rodziny, którym wystarczało na wiele potrzeb (wariant 4. odpowiedzi). na bar-
dzo skromny sposób gospodarowania wskazywało 3,9% badanych. wśród respondentów 
najmniej było osób – 2,8%, które mogły pozwolić sobie na pewien luksus.

 narzędziem statystycznym pozwalającym zweryfikować postawione przypuszczenie o 
zależności badanych cech jest test niezależności χ2  [ostasiewicz 1999]. wartość obliczonej 
statystyki testowej wyniosła χ2 = 957,455, a prawdopodobieństwo testowe p = 0,000, stąd 
można wnioskować, iż zachodzi statystycznie istotna zależność pomiędzy wysokością 
osiąganych dochodów a sposobem gospodarowania pieniędzmi. stwierdzono również 
istotną zależność pomiędzy sposobem gospodarowania i miejscem zamieszkania (wartość 
testu χ2 = 23,557 przy prawdopodobieństwie testowym p = 0,023). 

w kolejnym etapie badań poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki społeczno-
-ekonomiczne miały wpływ na sposób gospodarowania pieniędzmi, i czy miejsce zamiesz-
kania (miasto lub wieś) różnicowało wpływ tych czynników. wyniki obliczeń zestawiono w 
tabeli 4. na podstawie wartości obliczonych statystyk χ2 należy stwierdzić, że wykształcenie, 
typ gospodarstwa (małżeństwo, rodzina niepełna, gospodarstwo jednoosobowe), liczba osób 
w gospodarstwie z dochodami oraz satysfakcja z wynagrodzenia uzyskanego w pracy były 
czynnikami, które w sposób istotny wpływały na sposób gospodarowania pieniędzmi, za-
równo w mieście, jak i na wsi. czynnikami niemającymi istotnego wpływu były liczba dzieci 
na utrzymaniu i liczba osób ogółem w gospodarstwie domowym. płeć i wiek miały wpływ 
na sposób gospodarowania pieniędzmi tylko w gospodarstwach domowych w  miastach. 
w wiejskich gospodarstwach wpływ tych czynników nie okazał się statystycznie istotny. 

Wykres średnich i przedz. ufności (95,00%)
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rysunek 1. Średnie dochody gospodarstw w kategoriach miejsce zamieszkania 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badanej próby empirycznej.

Wykres średnich i przedziałów ufności (95%)
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podsUmowanie

w teorii ekonomii skupia się uwagę na zasadniczej kwestii podziału wytworzonego 
produktu, gdyż podziały są najlepiej dostrzegane przez społeczeństwo i wywołują kontro-
wersje, zwłaszcza jeśli odnoszą się do relacji sprawiedliwość-efektywność. 

czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na dobrobyt ekonomiczny, a następ-
nie społeczny są dochody, które są elementem charakteryzującym materialne warunki życia. 
na podstawie własnych badań empirycznych udowodniono, że czynnik, jakim jest miejsce 
zamieszkania, w statystycznie istotny sposób różnicował dochody gospodarstw domowych 
w regionie podkarpackim. Ustalono grupy jednorodne dochodowo i wykazano, że dochody 
mieszkańców wsi nie różniły się istotnie od dochodów w małych i średnich miastach. istotna 
statystycznie różnica miała miejsce przy porównaniu dochodów osób w miastach powyżej 
50 tys. z dochodami osób uzyskanymi w pozostałych kategoriach miejsca zamieszkania.

współcześnie coraz ważniejsze w badaniach dobrobytu stają się czynniki pozaeko-
nomiczne, co wnosi dodatkowe trudności i wyzwania w zagadnienia pomiaru dobrobytu 
ekonomicznego i społecznego. idąc w stronę badania czynników pozaekonomicznych, 
zaobserwowano także statystycznie istotną zależność pomiędzy określonymi czynnikami 
a sposobem gospodarowania pieniędzmi. na podstawie wyników analizy o stochastycznej 
niezależności zmiennych potwierdzono hipotezę, iż zarówno w miastach, jak i na wsi na 
sposób gospodarowania pieniędzmi istotnie wpływała wysokość dochodów, ponadto poziom 
wykształcenia, typ gospodarstwa, liczba osób w gospodarstwie z dochodami oraz satysfakcja 
z wynagrodzenia uzyskanego w pracy. płeć i wiek miały wpływ na sposób gospodarowania 
pieniędzmi tylko w gospodarstwach miejskich, zależności takiej nie potwierdzono na wsi.

w związku z szerokim, wieloaspektowym podejściem w ocenach dobrobytu konieczne 
są dalsze zaawansowane prace w zakresie empirycznego pomiaru ogólnego dobrobytu, co 
wymaga prowadzenia merytorycznie pogłębionych badań z tego zakresu. 

tabela 4. wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na sposób gospodarowania pieniędzmi 
(wartości statystyki χ2)

czynniki sposób gospodarowania pieniędzmi
miasto n= 483 wieś  n= 352

wartości 
statystyki χ2

p-value wartości 
statystyki χ2

p-value

płeć
wiek
wykształcenie
typ gospodarstwa
liczba dzieci na utrzymaniu
liczba osób z dochodami
liczba osób ogółem w gospodarstwie 
satysfakcja z wynagrodzenia 
uzyskanego w pracy

11,4090*

44,749*

104,349*

22,031*

24,697
40,021*

24,045

189,964*

0,022
0,000
0,000
0,002
0,075
0,000
0,679

0,000

5,067
22,440

62,972*

19,186*

16,619
50,483*

34,075

144,076*

0,280
0,129
0,000
0,014
0,678
0,000
0,368

0,000
symbol * oznacza statystycznie istotną wartość χ2 przy poziomie istotności p = 0,05.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badanej próby empirycznej.
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THEORETICAL AND EMPIRICAL ISSUES OF ECONOMIC WELFARE MEASUREMENT  
IN URBAN – RURAL AREAS

Summary
The objective of the paper was analyzing discussions on historical and contemporary trends as well as economic 

doctrines relating to economic and social welfare. Existing differences in understanding economic and social welfare, 
including methods of measurement were considered. A comparative analysis of urban-rural levels of well-being was 
conducted on available empirical data using the variance analysis. To discuss the income situation between urban 
and rural areas, the statistical significance between incomes attained and other social–demographic factors including 
ways of consumption was calculated. The approach thus presented is an attempt at measuring social welfare based 
on both objective and subjective perspectives.
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s y n o p s i s. celami artykułu są identyfikacja funkcjonowania programu rolnośrodowiskowego 
w świetle wpływu na występowanie efektów zewnętrznych produkcji rolnej oraz ocena skutecz-
ności jego wdrażania w polsce. artykuł składa się z części teoretycznej (bazującej na wybranych 
elementach teorii efektów zewnętrznych) i empirycznej (opis implementacji programu). z analizy 
teoretycznej wynika, że zastosowanie opisywanego rozwiązania w jak najszerszym zakresie 
byłoby wskazane w świetle szeroko rozumianego dobrobytu społecznego, zwłaszcza w świetle 
zrównoważonego rozwoju. w praktyce implementacja programu w polsce jest mało skuteczna. 
Udział wydatków na jego realizację w polskim planie rozwoju obszarów wiejskich (w latach 
2004-2006 i 2007-2013) należy do najniższych w Unii europejskiej. działanie zostało wdrożone 
na ograniczonym obszarze i dotyczyło stosunkowo niewielkiej liczby podmiotów. objęło 9% 
polskich Ur (powierzchnia fizyczna) i 4,5% liczby polskich gospodarstw powyżej 1 ha.

wprowadzenie

członkostwo w Unii europejskiej (Ue) wiąże się z wdrożeniem szeregu instrumentów 
wspólnej polityki rolnej (wpr). w drugim filarze tej polityki (działania rozwoju obszarów 
wiejskich) najważniejszym działaniem pod względem wielkości nakładów finansowych 
na poziomie całej wspólnoty jest program rolnośrodowiskowy (prŚ). celami artykułu 
są identyfikacja funkcjonowania tego instrumentu w świetle wpływu na występowanie 
efektów zewnętrznych produkcji rolnej oraz ocena skuteczności jego wdrażania w polsce. 
wykorzystano przy tym przygotowaną przez autora modyfikację modelu funkcjonowania 
rynku w kontekście optimum pareto – z uwzględnieniem wpływu opisywanego instrumentu 
na występowanie kosztów i korzyści zewnętrznych wywoływanych przez produkcję rolną. 
identyfikacja tych efektów i ich przypisanie prŚ może posłużyć jego ocenie w kontekście 
wpływu na zrównoważony rozwój polskiego rolnictwa w warunkach członkostwa w Ue. 
artykuł składa się z części teoretycznej i empirycznej. w pierwszej scharakteryzowano 
funkcjonowanie tego programu na podstawie wybranych elementów teorii efektów ze-
wnętrznych, a w drugiej przedstawiono krytyczny opis jego implementacji.
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wśród metod badawczych wykorzystanych w artykule należy wymienić: analizę 
opisową i analizę porównawczą, które zostały wykorzystane do charakterystyki sposobu 
wdrażania prŚ w polsce i w głównych grupach państw członkowskich Ue (w podziale na 
kraje, które przystąpiły do Ue przed 2004 rokiem – Ue-15 – i kraje, które zostały członka-
mi wspólnoty po tej dacie – Ue-12). wykorzystano przy tym badania literaturowe, dane 
statystyczne i materiały źródłowe dotyczące praktycznej realizacji prŚ w polsce i w Ue 
publikowane przez komisję europejską (ke), Ue i Główny Urząd statystyczny (GUs). 
analizie poddano też dokumenty o charakterze strategicznym i sprawozdania opracowane 
przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi (mrirw). zastosowano również elementy 
teorii efektów zewnętrznych, aby przedstawić wpływ opisywanego instrumentu na zmianę 
sytuacji rynkowej spełniającej kryterium optimum pareto.

aspekty teoretyczne

wdrożenie prŚ oznacza generowanie korzyści zewnętrznych i jednocześnie ogra-
niczanie kosztów zewnętrznych. wynika to z istoty instrumentu – rolnik musi spełnić 
podstawowe standardy środowiskowe (w ramach zasady cross-compliance1), a następnie 
za świadczenie dodatkowych usług na rzecz środowiska otrzymuje dotacje. w sytuacji 
wyjściowej (bez interwencji publicznej) rolnik jednocześnie generuje korzyści zewnętrzne 
(meB), np. utrzymanie elementów krajobrazu wsi i tym samym siedlisk fauny i flory, i 
koszty zewnętrzne (mec1) wynikające z emisji zanieczyszczeń2. zazwyczaj dotyczy to 
gospodarstw ekologicznych lub ekstensywnych niemających certyfikatu potwierdzającego 
stosowanie jego metod, ale położonych na obszarach przyrodniczo cennych (w tym w sieci 
natura 20003 i na obszarach HnV4). rolnictwo industrialne w znikomym stopniu dostarcza 
korzyści zewnętrznych, a generuje wysokie koszty zewnętrzne. w przypadku rolnictwa 
ekstensywnego lub/i ekologicznego mechanizm rynkowy nie stwarza wystarczających 
bodźców ani do dostarczania pierwszych, ani do ograniczania drugich.

prywatne optimum ekonomiczne (Qp) nie zapewnia osiągnięcia maksymalizacji ko-
rzyści społecznych z produkcji rolnej (możliwych do osiągnięcia przy produkcji określanej 
jako optimum społeczne Qe, przy spełnieniu warunku msc = msB). rolnik nie ponosi 
kosztów redukcji zanieczyszczeń (mac), a generuje ekologiczne koszty zewnętrzne 
(mec). przy wolumenie produkcji Qp występuje niewykorzystana nadwyżka dobrobytu 
społecznego, która mogłaby być osiągnięta, gdyby produkcja wzrosła do poziomu QE. 
1 według tej zasady rolnicy otrzymujący płatności bezpośrednie i dotacje ii filaru wpr muszą spełniać 

podstawowe standardy, w tym te w zakresie ochrony środowiska.
2 wśród prekursorów teorii efektów zewnętrznych można wymienić arthura c. pigou [1952], jemesa 

meade’a [1952]. pojęcie kosztów i korzyści zewnętrznych było stosowane w wielu pracach naukowych 
dotyczących teorii ekonomii. ich przegląd w odniesieniu do rolnictwa można znaleźć w pracy andrzeja 
Graczyka i karola kociszewskiego [2013]. 

3 sieć natura 2000 to podstawowy instrument obszarowej ochrony przyrody Ue. ze względu na to, że 
znaczna część sieci znajduje się na obszarach wiejskich, jej funkcjonowanie ma istotne znaczenie dla 
rolnictwa. Gospodarka rolna jest ważna dla ochrony przyrody – przez wpływ na zachowanie półnaturalnego 
krajobrazu wsi oraz siedlisk fauny i flory.

4 HnV (ang. High Nature Value farming) to druga (obok natury 2000) kategoria obszarów związanych z 
ochroną przyrody w rolnictwie. definiuje się je jako takie, na których gospodarka rolna stanowi główny 
sposób użytkowania ziemi i które spełniają trzy podstawowe cechy: obszary z wysokim udziałem półna-
turalnej wegetacji, na których funkcjonują gospodarstwa rolne o ekstensywnej produkcji rolniczej, często 
związanej z wypasem zwierząt (poniżej jednej dużej jednostki przeliczeniowej (djp) na hektar), tereny 
rolnicze wspierające różnorodność siedliskową oraz gatunkową [Beaufoy, cooper 2009].
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nadwyżka ta wynika z możliwości osiągnięcia wyższych środowiskowych korzyści ze-
wnętrznych niż w sytuacji rynkowej bez ingerencji publicznej. Uzasadnione jest zatem 
uruchomienie instrumentu stymulującego wzrost produkcji do poziomu QE. może to być 
dotacja o stawce t, ustalana na takim poziomie, który uzupełniłby różnicę pomiędzy przy-
chodem marginalnym osiąganym na rynku przy poziomie produkcji QE (P2), a kosztem 
marginalnym osiąganym przy tej produkcji5. dotacja za świadczenie dodatkowych usług 
na rzecz środowiska zapewni częściową rekompensatę dodatkowych kosztów ponoszonych 
w związku z tym przez rolnika (mc). opłacalne będzie dla niego zwiększenie produkcji 
do poziomu spełniającego warunek mc = mU.

poziom produkcji odpowiadający optimum ekonomicznemu prywatnemu zrówna 
się z poziomem zapewniającym optimum społeczne. dzięki konieczności spełnienia 
5 według zasad obowiązujących w wpr, płatności prŚ powinny być tak skalkulowane, by rekompenso-

wać dodatkowe koszty i utracone korzyści, związane z podjęciem przez rolników działań korzystnych 
dla środowiska. w stawce nie uwzględnia się kosztów realizacji standardów cross-compliance. obejmuje 
ona dodatkową premię, która miałaby zachęcać do uczestnictwa w programach i w latach 1992–2006 była 
formalnie kalkulowana jako składnik płatności (do 20% jej wartości). od 2007 roku została zastąpiona 
dodatkową rekompensatą kosztów transakcyjnych ponoszonych przez rolników.

rysunek 1. zmiana sytuacji rynkowej z uwzględnieniem efektów zewnętrznych rolnictwa 
następująca pod wpływem programu rolnośrodowiskowego (w konstrukcji prezentowanego 

modelu oparłem się na interpretacji przedstawionej przez tomasza Żylicza [2004])
Źródło: [kociszewski 2013].

oznaczenia: msB (ang. marginal social benefit) – marginalna korzyść społeczna (msB to suma marginalnego 
przychodu producenta (mU) i marginalnych korzyści zewnętrznych (meB) [Żylicz 2004] ), mU (ang. marginal 
utility) – użyteczność marginalna (konsumenta), meB (ang. marginal external benefit) – marginalna korzyść 
zewnętrzna, mr (ang. marginal revenue) – przychód marginalny, msc (ang. marginal social cost) – marginalny 
koszt społeczny (msc to suma marginalnych kosztów producenta (mc) i wywołanych przez niego środowisko-
wych kosztów zewnętrznych (mec) [Żylicz 2004], mc (ang. marginal cost) – koszt marginalny (producenta), 
mec (ang. marginal external cost) – marginalny koszt zewnętrzny, mac (ang. marginal abatement cost)  
– marginalny koszt redukcji zanieczyszczeń, b – poziom produkcji odpowiadający pojemności asymilacyjnej 
środowiska (pojemność asymilacyjną środowiska wyznacza się przez taką ilość zanieczyszczeń, która może być 
zneutralizowana w środowisku w wyniku naturalnych procesów, bez pogorszenia jego jakości), QP – poziom 
produkcji odpowiadający prywatnemu optimum ekonomicznemu, QE – poziom produkcji odpowiadający spo-
łecznemu optimum ekonomicznemu, t – stawka dotacji rolnośrodowiskowej. 
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podstawowych standardów ekologicznych ogranicza się koszty zewnętrzne (przesunięcie 
krzywej tych kosztów z pozycji mec1 do mec2). przyjmując założenie, że ich spadek 
jest równy powstającemu (na skutek zastosowania instrumentu) marginalnemu kosztowi 
redukcji zanieczyszczeń (mac), który obciąża rolnika, marginalny koszt społeczny nie 
zmienia się: msc1 = msc2

6.
zastosowanie prŚ w opisywanej wersji pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału 

dostarczania korzyści zewnętrznych przez rolnictwo, ograniczenie jego kosztów zewnętrz-
nych i jednocześnie na obniżenie poziomu ceny produktów rolnych (z P1 do P2). poziom ten 
jest niższy niż wynikałoby z warunku msB = msc (P*), ponieważ koszty redukcji zanieczysz-
czeń częściowo ponosi rolnik, a częściowo są one rekompensowane za pomocą dotacji. poza 
tym, nie następuje pełne zniwelowanie środowiskowych kosztów zewnętrznych produkcji 
rolnej, a jedynie ich częściowa redukcja. w tej sytuacji część z nich jest ponoszona przez 
społeczeństwo. należy przy tym pamiętać, że otrzymuje ono jednocześnie niewyceniane (lub 
nie w pełni wyceniane) przez rynek środowiskowe korzyści zewnętrzne. ponadto, zgodnie z 
kryterium pareto dopuszcza się optymalny, a nie zerowy poziom zanieczyszczeń (kosztów 
zewnętrznych). Brak efektów zewnętrznych w praktyce oznacza, że poziom produkcji jest 
ograniczony do minimum wyznaczonego przez pojemność asymilacyjną ekosystemu (b).

zastosowanie opisywanego rozwiązania w jak najszerszym zakresie byłoby wskazane 
w świetle szeroko rozumianego dobrobytu społecznego, zwłaszcza w kontekście zrówno-
ważonego rozwoju. przyczyniłoby się do zapewnienia możliwości osiągania użyteczności 
z dóbr środowiskowych przez obecne i przyszłe pokolenia. w niektórych wariantach prŚ 
(np. wsparcie rolnictwa ekologicznego) wpłynęłoby również na zwiększenie dostępności 
do produktów żywnościowych o wyższej jakości dla konsumentów. w obu przypadkach 
instrument może stymulować korzyści w wymiarach ekonomicznym i społecznym (zacho-
wanie miejsc pracy w mniejszych, ekstensywnych gospodarstwach rolnych, ograniczenie 
migracji ze wsi do miast, wykluczenia społecznego, rozwój lokalnej wytwórczości, prze-
twórstwa żywności, rozwój eko- i agroturystyki).

skUtecznoŚć implementacji proGramU rolnoŚrodowiskoweGo 
w polsce

wdrożenie prŚ w ramach wpr nastąpiło w 1992 roku wraz z reformą mac sharry-
’ego. Był to jeden z trzech funkcjonujących wówczas „środków towarzyszących” (ang. 
accompanying measures) tej polityki. w toku kolejnych etapów reform instrument był 
wzmacniany i stał się najważniejszym pod względem wartości średniorocznych wydatków 
działaniem ii filaru wpr. w latach 2007-2013 udział prŚ w całkowitej alokacji prze-
znaczanej na rozwój obszarów wiejskich wzrósł do 23,1% [Rural Development... 2012b]. 
wyniki obliczeń wskazują, że w krajach Ue-12 na prŚ zaplanowano około 16% wartości 
wsparcia z ii filaru. w Ue-15 udział ten wyniósł 27,8%. największe udziały zaplanowano 
w Belgii (82,6%), wielkiej Brytanii (74,2%) i w szwecji (74%) [Rural Development... 
2012b]. między innymi dzięki wysokiemu poziomowi finansowania na poziomie całej Ue 
całkowita powierzchnia prŚ wzrosła do 46,4 mln ha w 2010 roku [Agriculture in... 2012a]. 
6 proporcje zmian poziomu cen i wolumenu produkcji, położenie punktów równowagi (a także wysokość 

stawki dotacji) byłyby inne w zależności od kątów nachylenia krzywych kosztów marginalnych i korzyści 
marginalnych. w praktyce wynika to z nasilenia szkód wywoływanych w środowisku, kosztów redukcji 
zanieczyszczeń i wartości usług świadczonych na jego rzecz. nie zmienia to istoty funkcjonowania opisy-
wanego instrumentu.
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niektóre pakiety rolnośrodowiskowe mogą być i są realizowane jednocześnie z innymi 
programami na terenie danego gospodarstwa, dlatego bardziej adekwatnym wskaźnikiem 
zakresu realizacji instrumentu jest wskaźnik obliczony na podstawie powierzchni fizycznej. 
w 2011 roku wyniosła ona 25,5 mln i stanowiła 14,8% całkowitych unijnych Ur (17,4% 
w Ue- 15 i 8,75% w Ue-12) [Agriculture in... 2012a]. w tym samym roku w programie 
brało udział prawie 2 mln gospodarstw, czyli 14,7% ogółu w całej Ue. planuje się, że do 
końca 2013 roku liczba uczestników wzrośnie do 2,8 mln, a fizyczna powierzchnia – do 
50,7 mln ha [Commission Staff... 2011]. pomimo tego, że w większości nowych państw 
członkowskich implementacja prŚ następowała od poziomu zerowego, udział uczestni-
ków prŚ w ogólnej liczbie gospodarstw Ue-12 wyniósł 7,3% [Agriculture in... 2012a]. 
w Ue-15 wskaźnik ten wyniósł 25,5%.

w polsce programy rolnośrodowiskowe po raz pierwszy miały być uruchomione 
w postaci małej skali inicjatyw pilotażowych w ramach programu sapard (Support 
for Pre-Accession Measures for Agriculture and Rural Development), którego głównym 
celem było przygotowanie administracji i beneficjentów (w tym zwłaszcza rolników) do 
uczestnictwa w działaniach ii filaru po akcesji. ostatecznie zrezygnowano z wdrożenia 
prŚ, co argumentowano nieprzygotowaniem administracji, w tym agencji restruktury-
zacji i modernizacji rolnictwa (arimr) pełniącej rolę agencji płatniczej i wdrożeniowej 
sapard-u. rezygnacja ta rzutowała na dalsze opóźnienia w przygotowaniu arimr do 
wdrażania prŚ po akcesji, a także wpłynęła na procesy konstrukcji i realizacji planu roz-
woju obszarów wiejskich na lata 2004-2006 (prow 2004-2006). w narodowym planie 
przygotowań do członkostwa w Ue przewidywano wdrożenie prŚ wraz z datą akcesji, 
jednak arimr miała problemy z uzyskaniem unijnej akredytacji potrzebnej do urucho-
mienia niektórych działań i w efekcie wdrażano go z opóźnieniem. nabór wniosków do 
prŚ rozpoczął się we wrześniu 2004 r., arimr otrzymała akredytację od 28.01.2005 r.,  
a wypłaty dotacji nastąpiły od 22.02.2005 r. [Ewaluacja ex post...  2009]. w trakcie reali-
zacji programu zmieniano przepisy wykonawcze. Beneficjenci postrzegali to jako przejaw 
rosnących utrudnień biurokratycznych. niejednoznaczna interpretacja dokumentów praw-
nych komplikowała również pracę innych zaangażowanych instytucji, w tym ośrodków 
doradztwa rolniczego. o niskiej skuteczności implementacji w jej początkowym okresie 
może świadczyć m.in. to, że prawie 2 lata po akcesji funkcjonowało w kraju jedynie 500 
doradców rolnośrodowiskowych, którzy pomagali rolnikom przygotować wnioski oraz 
działania praktyczne [Bołtromiuk 2011]. w związku z tym uruchomiono akcję szkoleń 
dla nowych doradców, a ich późniejsza działalność przyczyniła się do poprawy przygo-
towania wniosków pod względem formalnym – prawie 100% z nich uzyskało pozytywną 
decyzję o dofinansowaniu.

zaniechania okresu przedakcesyjnego miały pewien wpływ na przesunięcie części 
środków z rozwoju wsi na płatności bezpośrednie w latach 2004-2006 (tzw. uzupełnienie 
płatności bezpośrednich). argumentowano to tym, że środki ii filaru są trudniejsze w uru-
chomieniu, a polska administracja nie jest odpowiednio przygotowana do ich absorpcji. nie 
była przygotowana, ponieważ nie wdrożyła wcześniej programów pilotażowych. skutkowało 
to kolejnymi redukcjami wydatków na prŚ w pierwszym okresie członkostwa (tab. 1.). 

w latach 2004-2008 dokonano 10 realokacji w ramach prow, a prŚ był działaniem, 
w przypadku którego nastąpiło największe ograniczenie dotacji – w sumie o ponad 130 
mln euro, czyli o ponad 40% w stosunku do planu z 2005 roku (tab. 1.). Była to pochodna 
opisanych uprzednio zaniechań okresu przedakcesyjnego oraz zmian wprowadzanych w 
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procesie programowania i w trakcie realizacji prow 2004-2006. Udział prŚ w całkowitej 
wartości prow (3,4 mld euro ze środków Ue) zmniejszył się z prawie 10% (według planu 
z 2005 r.) [Plan rozwoju... 2005] do 5,75% w 2008 r. [Prowinki... 2008], udział w oficjalnie 
klasyfikowanym ii filarze, czyli wartości środków z obu sekcji eaGGf (przy uwzględnieniu 
kwoty na płatności bezpośrednie zapisanej w prow) z 6,9 do 4,2%, a udział w faktycznym 
ii filarze (po odjęciu z prow kwoty na płatności bezpośrednie) z 8 do 4,9% (tab. 1.). w 
wyniku tego program okazał się szóstym pod względem wartości instrumentem prow, 
podczas gdy był najważniejszym pod względem wartości instrumentem rozwoju wsi na 
poziomie całej Ue. w starych państwach członkowskich planowano, że wartość prŚ w 
latach 2004-2006 osiągnie 23% udziału w wartości środków ii filaru z sekcji gwarancji (w 
uproszczeniu odpowiednik prow) [oreade-Breche 2005]. ostatecznie udział ten wyniósł 
41,7% (i 26,1% w alokacji całego ii filaru – obu sekcji eaGGf) [Agri-environment...  2005]. 
w Ue 10 udziały te wyniosły odpowiednio 18% (w prow) i 13% (w ii filarze) [konecny 
2004]. polska wraz łotwą pod tym względem znajdowała się na ostatnim miejscu. Udział 
wartości prŚ w polskim prow (5,75%) można porównać z analogicznymi wskaźnikami 
w czechach (49%), na węgrzech (41%), w estonii (30%) czy słowenii (30%) [konecny 
2004]. ten ostatni kraj wprowadził narodowy prŚ już trzy lata przed akcesją, inspirując 
się polityką sąsiedniej austrii, która przeznaczała w tym czasie 66% wsparcia wpr na 
ii filar, a w nim 59% na prŚ [konecny 2004]. w rezultacie słowenia bezpośrednio po 
przystąpieniu do Ue wdrożyła program na 70% Ur i głównie dzięki temu doprowadziła 
do zatrzymania postępującego wcześniej ubytku alpejskich pastwisk.

tabela 1. zmiany alokacji na program rolnośrodowiskowy w prow 2004-2006 i w prow  
2007-2013

wyszczególnienie prow 2004-2006 prow 
2007-2013plan z 

2005 r.
wartość 

potencjalnaa
plan z 
2008 r.

wartość 
potencjalna

sumab w 
tym 
Ue

sumab w 
tym 
Ue

sumab w 
tym 
Ue

sumab w 
tym 
Ue

sumab w 
tym 
Ue

kwota [mld euro] 0,35 0,28 0,45 0,36 0,21 0,17 0,25 0,20 2,30 1,84
Udział w ii filarzec  [%]  6,9 8,8 4,2 4,9 13,7
skuteczność 
finansowaniad [%] 59,9 46,0 100,0 81,0 brak 

danyche

a – potencjalna wartość alokacji została obliczona przy założeniu, że kwota przeznaczona na 
uzupełnienie płatności bezpośrednich zostałaby podzielona pomiędzy pozostałe działania w 
proporcji ustalonej w wersji prow 2004-2006 z 2005 r.
b  – sumę stanowi całkowita kwota przewidzianą na prŚ (środki Ue i wkład krajowy).
c – udział w ii filarze dotyczy całkowitej wartości wsparcia Ue dla polski z obu sekcji (orientacji i 
gwarancji) europejskiego funduszu orientacji i Gwarancji dla rolnictwa (ang. European Agriculture 
Guidance and Guarantee Fund – eaGGf) – kwoty 4,05 mld euro [Financial Framework... 2002].
d – podane wskaźniki są relacją kwot faktycznie wydatkowanych do kwot planowanych w 
wariantach oceny skuteczności podanych w dalszej części artykułu.
e – nie są dostępne dane pozwalające na ocenę skuteczności wykorzystania możliwych dostępnych 
środków. mrirw nie odpowiedziało na oficjalną prośbę wystosowaną przez biuro rektorów 
Uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu w sprawie udostępnienia tych informacji.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Financial Framework...  2002, Plan rozwoju... 2005, 
PROW 2004-2006...  2006, Prowinki... 2008].
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w ocenie skuteczności absorpcji proekologicznych środków ii filaru dostępnych w 
latach 2004-2006 wykorzystano zestawienia przedstawione w tabeli 1. ocena ta została 
przeprowadzona w dwóch wariantach:
1) na podstawie stosunku kwot faktycznie wydatkowanych do kwot planowanych po 

przesunięciu części środków ii filaru na płatności bezpośrednie,
2) na podstawie stosunku kwot faktycznie wydatkowanych do kwot potencjalnie moż-

liwych do wykorzystania (oszacowanych przy założeniu, że nie przesunięto części 
środków ii filaru na płatności bezpośrednie). ten wariant oceny lepiej obrazuje sku-
teczność wykorzystania środków ii filaru, ponieważ pozwala na wykazanie różnicy 
pomiędzy maksymalnymi kwotami, które można było przeznaczyć na prŚ, a kwotami, 
które zostały na ten cel przeznaczone w rzeczywistości.

ad 1). w wariancie zrealizowanym w rzeczywistości, gdy porówna się kwoty wydatkowane 
z planowanymi w wersjach prow z 2005 i z 2008 roku, skuteczność finansowania 
okazuje się wysoka. w stosunku do planu z 2008 roku wynosi około 100% (ostatecz-
nie dopiero pod koniec 2008 roku w pełni wykorzystano zaplanowane środki). duża 
skuteczność wykorzystania środków na prŚ jest jednak pozorna. jest obliczona w 
odniesieniu do planu z 2008 roku, czyli wersji ustalonej, gdy znane były już faktyczne 
możliwości finalnej realizacji prow 2004-2006. kwota przeznaczona na prŚ została 
określona na takim poziomie, który zapewniał 100-procentową absorpcję funduszy. 
mrirw, popełniając błędy i obserwując trudności w trakcie jego wdrażania, zmie-
niało plany w kierunku ograniczenia zakresu realizacji. w związku z tym bardziej 
adekwatnym do rzeczywistości sposobem weryfikacji skuteczności finansowania jest 
odniesienie się do planu z 2005 roku, czyli do zamierzeń we wstępnym etapie wdrażania 
prow. wówczas skuteczność finansowania prŚ okazuje się mała i wynosi około 60%. 

ad 2). na podstawie porównania kwot faktycznie wydatkowanych do kwot potencjalnie 
możliwych do wykorzystania (gdyby nie przesunięto części wydatków ii filaru na 
płatności bezpośrednie) w obu wersjach prow (z 2005 i z 2008 roku) można wykazać 
małą skuteczność finansowania. w wyniku wspomnianej redukcji środków wydatki na 
prŚ wyniosły jedynie 46% potencjalnej kwoty (według wersji prow z 2005 roku) 
lub 81% (według wersji z 2008 roku).
znaczne ograniczenie poziomu finansowania prŚ przełożyło się na to, że został on 

wdrożony na obszarze mniejszym od planowanego. według wersji prow z 2005 roku 
prŚ miał objąć 1,26 mln ha [Plan rozwoju... 2005], a w związku z tym, że poziom jego 
finansowania obniżono do 60% wartości bazowej, działania zrealizowano na fizycznej 
powierzchni stanowiącej 85% pierwotnie zaplanowanego obszaru (1,07 mln ha) [Wstępna 
analiza... 2009a]. programem objęto 6,6% zamiast 7,8% polskich Ur. Uczestniczyło w 
nim 70 tys. gospodarstw (około 4% w skali kraju) [Wstępna analiza... 2009a]. oprócz 
ograniczenia zakresu praktycznej implementacji programu warto zwrócić uwagę na 
jego ukierunkowanie w układzie podmiotowym. w tym kontekście istotna jest struktu-
ra obszarowa jego beneficjentów. w skali kraju przedstawiała się następująco: 1-5 ha 
10%, 5,1-10 ha 21%, 10,1-15 ha 18%, 15,1-20 12%, 20,1-30 ha 14%, 30,1-50 ha 11%,  
50,1-100 ha 8%, 100,1-150 2%, powyżej 150 ha 4% [Wyniki wdrażania... 2009b]. 

Średnia powierzchnia gospodarstw uczestniczących w programie wyniosła 15,3 ha, 
czyli prawie dwukrotnie więcej niż średnia krajowa. wynikało to z zaskakująco wysokiego 
udziału dużych gospodarstw – powyżej 50 ha. stanowiły one 14% liczby uczestników 
programu, podczas gdy w tym samym czasie w skali wszystkich polskich gospodarstw 
stanowiły około 1% ogółu [Rocznik statystyczny... 2009]. szczególnie zastanawiający 
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jest 4-procentowy udział gospodarstw powyżej 150 ha. czy w takich gospodarstwach 
faktycznie realizowane są dodatkowe usługi na rzecz środowiska? na uwagę zasługuje 
również to, że w skali kraju 80% oficjalnie klasyfikowanych gospodarstw (powyżej 1 ha) 
posiadało areał 1–10 ha, podczas gdy wśród uczestników prŚ stanowiły one tylko 31%. 
wysoki udział przedsiębiorstw wielkoobszarowych może wynikać z tego, że w niektórych 
przypadkach właściciele gruntów (często niebędący aktywnymi rolnikami) aplikowali o 
płatności dla dużej powierzchni, która w ogóle nie jest wykorzystywana do rzeczywistej 
produkcji rolnej – np. w pakiecie rolnictwo ekologiczne. wysoki udział dużych i niski 
udział małych gospodarstw można również powiązać z tym, że największy obszar realizacji 
programu (i największy udział w jego alokacji) zanotowano w regionach o stosunkowo 
dużym znaczeniu rolnictwa intensywnego: w województwach zachodniopomorskim (147 
tys. ha i 14,4% środków) i wielkopolskim (114 tys. ha i 10,6% środków) [Wstępna analiza...  
2009a]. najmniejsze udziały wystąpiły w województwach o rozdrobnionym rolnictwie7: 
śląskim (19 tys. ha, 1,5% środków) i małopolskim (26,5 tys. ha, 3,07% środków). Być może 
część właścicieli gospodarstw do 5 ha nie była zainteresowana programem ze względu na 
niechęć do związanych z nim procedur. 

dane dotyczące struktury obszarowej gospodarstw uczestniczących w programie mogą 
wskazywać, że wpływał on na ograniczenie presji środowiskowej ze strony części dużych 
intensywnych gospodarstw. zważywszy jednak, że część dużych gospodarstw uczestniczyła 
w prŚ tylko ze względu na możliwość otrzymywania dotacji, a w niektórych przypadkach 
w ogóle nie prowadziła owej produkcji, ukształtowanie struktury obszarowej uczestników 
można ocenić negatywnie. wydaje się, że w celu zapobiegania pojawiającym się naduży-
ciom należało wprowadzić bardziej restrykcyjne podstawowe wymogi środowiskowe, a w 
przypadku rolnictwa ekologicznego wymóg dostarczania produkcji na rynek. instrument 
w niewielkim stopniu objął małe gospodarstwa, co ograniczyło jego funkcję konserwującą 
wobec rolnictwa ekstensywnego oraz przyrody i krajobrazu obszarów wiejskich, zwłaszcza 
w regionach o wysokich walorach przyrodniczych. 

w latach 2007-2013 całkowita wartość finansowania prŚ została zwiększona do  
2,3 mld euro (1,84 mld euro ze środków Ue) [Program rozwoju... 2011]. wzrost średnio-
rocznego poziomu finansowania w stosunku do poprzedniego okresu wyniósł 310,7%8 w 
ujęciu nominalnym i był najwyższy spośród wszystkich działań ochrony środowiska w 
prow. na podstawie danych mrirw [Prowinki... 2008, Program rozwoju... 2011] można 
stwierdzić, że w skali roku wartość wszystkich środków finansowych pochodzących z 
budżetu Ue i przeznaczonych w prow na ochronę środowiska w rolnictwie wzrosła o 
59,2% w ujęciu nominalnym w stosunku do lat 2004-20069. dynamika wzrostu poziomu 
finansowania prŚ była również większa niż w przypadku większości innych działań wpr 
realizowanych w polsce. finansowanie i filaru zostało zwiększone o 52,8% w skali roku, 
a suma finansowania obu filarów o 50% w skali roku10. dzięki temu udział finansowania 
prŚ w prow zwiększył się z 4,2% do prawie 14%. w dalszym ciągu jest to jednak udział 
niższy niż we wszystkich grupach państw członkowskich (rys. 1.).

7 w 2009 roku w województwie małopolskim gospodarstwa o powierzchni 1–5 ha stanowiły ponad 50% 
ogólnej liczby gospodarstw [Obszary wiejskie...  2011].

8 iloraz kwoty stanowiącej różnicę wartości środków finansowych z lat 2004-2006 i 2007-2013 i kwoty 
bazowej (z lat 2004-2006).

9 suma wartości tych wydatków w skali roku wyniosła 0,6 mld euro (w tym prŚ 0,26 mld euro, zalesienia grun-
tów rolnych 0,055 mld euro i wsparcie onw 0,28 mld euro) [Prowinki...  2008, Program rozwoju... 2011].

10 obliczenia własne na podstawie danych publikowanych przez instytucje Ue [Financial Framework...  
2002, council regulation (eec) 73/2009] i polskie [Prowinki...  2008, Program rozwoju...2011].
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w Ue-12 (podobnie jak w przypadku innych instrumentów związanych z ochroną śro-
dowiska) udział ten jest zaniżony przez rumunię (10,1%) i Bułgarię (13,5%). na poziomie 
Ue-12 jest on zaniżony również przez polskę – siedem krajów przeznacza na prŚ większą 
część ii filaru (w tym czechy 29,2%, słowenia 27,1%, węgry 22,6%) [Rural Development...  
2012b]. w omawianym okresie program w dalszym ciągu jest najważniejszym pod względem 
wartości wsparcia publicznego instrumentem na poziomie całej wspólnoty (pomimo tego, że 
w wyniku rozszerzenia Ue o Bułgarię i rumunię udział prŚ w wartości ii filaru zmalał w 
porównaniu do poprzedniego okresu). w polsce program ten pod tym względem znajduje się 
na trzecim miejscu, co i tak jest pozycją wyższą niż w poprzednim okresie (szóste miejsce).

na obecnym etapie realizacji prŚ na lata 2007-2013 wstępną (i niepełną) ocenę 
skuteczności tego procesu można oprzeć na porównaniu jego dotychczasowych efektów 
z planami dotyczącymi zakresu i sposobu wdrożenia instrumentu. ze względu na niejasne 
zapisy prow 2007-2013 trudno jednoznacznie określić docelową powierzchnię i liczbę 
uczestników prŚ. według oficjalnie sformułowanych celów (tzw. wskaźników produktu), 
liczba uczestników miałaby wynieść 200 tys., łączna powierzchnia programu 2,08 mln 
ha, a fizyczna 1,5-1,8 mln ha [Program rozwoju... 2007]. cele te nie uwzględniają jednak 
pakietu 5. „ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach 
natura 2000” (docelowo 153 tys. uczestników, 378 tys. ha), który miał być rozwiązaniem 
przejściowym w drodze do uruchomienia odrębnego działania – płatności dla rolników 
na obszarach natura 2000 [Program rozwoju... 2007]. zważywszy na to, że instrument 
ten nie został (i nie zostanie) uruchomiony w prow 2007-2013, plan dotyczący pakietu 
5. (obejmującego podobne działania) należy wliczyć do zamierzeń realizacyjnych prŚ. 
wówczas należy je interpretować następująco: liczba beneficjentów prŚ – 353 tys., łączna 
powierzchnia – 2,45 mln ha, a areał fizyczny 1,88-2,18 mln ha (11,6-13,4% polskich Ur). 

rysunek 1. Udział finansowania programów rolnośrodowiskowych w alokacji ii filaru wpr  
w głównych grupach państw członkowskich i w polsce

*w latach 2004-2006 dane dotyczą Ue-25 (bez Bułgarii i rumunii, które nie były wówczas 
państwami członkowskimi).

**w latach 2004-2006 udział w ii filarze dotyczy całkowitej wartości wsparcia Ue z obu sekcji 
eaGGf. dane z lat 2007-2013 dotyczą środków z europejskiego funduszu rolnego rozwoju 

obszarów wiejskich (efrrow).
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Financial Framework... 2002, konecny 2004, 

oreade-Breche 2005, Plan rozwoju...  2005, Commission Staff...  2011, PROW 2004-2006...  
2006, Prowinki... 2008, Agriculture in... 2012a, Rural Development...  2012b].



58 karol kociszewski

oznaczałoby to, że w porównaniu do poprzedniego okresu powierzchnia fizyczna powinna 
wzrosnąć o 75-103%, a liczba beneficjentów o 403%. prowadziłoby to do partycypacji więk-
szej liczby mniejszych podmiotów i – w świetle zachowania ekstensywnych gospodarstw 
(w tym HnV) – byłoby korzystne dla ochrony przyrody. dane dotyczące dotychczasowej 
realizacji na to jednak nie wskazują – powierzchnia programu zwiększa się bardziej dyna-
micznie niż ogólna liczba beneficjentów, która do marca 2012 roku wyniosła 79,3 tys., czyli 
22,5% planu. powierzchnia fizyczna prŚ wyniosła 1,485 mln ha, a zatem plan w tym aspekcie 
zrealizowano w 68-78,9% [szymborska 2012]. prawdopodobnie nie nastąpi więc obniżenie 
średniej powierzchni uczestniczących w prŚ. Średnia powierzchnia gospodarstw wynosiła 
18,7 ha [szymborska 2012] i wzrosła o 22% w stosunku do poprzedniego okresu (15,3 ha).  
ponadto, prawdopodobnie i tak nie uda się wypełnić celu pierwotnie wyznaczonego w 
odniesieniu do powierzchni i ze względu na to zagrożenie w 2011 roku w zmodyfikowanej 
wersji prow 2007-2013 oficjalnie określono go na poziomie zbliżonym do dolnej granicy 
wcześniej zaplanowanego przedziału – 1,5 mln ha [Program rozwoju... 2011]. dzięki temu 
po 2013 roku będzie można wykazać, że plan został zrealizowany w 100%.

do 2012 roku równolegle były wypłacane dotacje prŚ według umów zawartych w 
ramach prow 2004-2006 i według nowych kontraktów z prow 2007-2013. od począt-
ku realizacji obecnego programu11 do końca 2010 roku arimr wypłaciła beneficjentom 
równowartość 0,7 mld euro [Sprawozdanie zbiorcze... 2010], co stanowi 30% całkowi-
tej alokacji na lata 2007-2013. zważywszy, że program uruchomiono z opóźnieniem, 
średniorocznie wydatkowana kwota wynosi dotychczas 0,22 mld euro. nie jest jeszcze 
znana ostateczna data zakończenia realizacji programu (zależy to od daty uruchomienia 
następnej edycji na lata 2014-2020), ale można przyjąć, że zgodnie z zasadą n + 2 nastąpi 
to w 2015 roku. przy takiej perspektywie czasowej poziom wydatkowania musiałby zo-
stać zwiększony do około 0,3 mld euro rocznie. w okresie od 1.01.2011. do 23.03.2012. 
z tytułu nowych umów rolnośrodowiskowych (nie licząc wygasających zobowiązań z 
lat 2004-2006) wypłacono kwotę 0,38 mld euro [szymborska 2012], czyli około 0,3 mld 
euro w skali roku. prawdopodobnie uda się więc wydatkować całość środków, warun-
kiem jest jednak podjęcie nowych zobowiązań przez większość uczestników programu z 
poprzedniego okresu.

Ujmując prŚ 2007-2013 całościowo, można uznać, że skuteczność jego realizacji jest 
wysoka pod względem kryterium osiągnięcia zaplanowanej powierzchni. należy jednak 
wziąć pod uwagę, że ostatecznie (w 2011 roku) określono ją na poziomie dolnej granicy 
przedziału, który był pierwotnie zakładany. oznacza to, że do 2013 roku obejmie on 9% 
polskich Ur (powierzchnia fizyczna). należy to porównać z poziomem jego realizacji w 
głównych grupach państw członkowskich: 14,8% Ur w Ue-27, 17,4% w Ue-15 i 8,75% 
w Ue-1212. w tym świetle zakres implementacji najważniejszego instrumentu ochrony 
środowiska w wpr należy ocenić jako niewystarczający. skuteczność tego procesu jest 
niska również pod względem kryterium osiągnięcia pożądanej liczby beneficjentów. według 
prow 2007-2013 prŚ miał objąć 11,3%, a licząc z planowaną liczbą beneficjentów płatno-
ści dla rolników w sieci natura 2000 – 20% polskich gospodarstw. do 2012 roku wdrożyło 
go jedynie 4,5% całkowitej liczby polskich gospodarstw powyżej 1 ha. dla porównania w 
Ue-27 wskaźnik ten wynosi 14,7%, w Ue-15 25,5%, a w Ue-12 7,3%. wyniki ogólno-
polskich badań wśród rolników prowadzących gospodarstwa konwencjonalne wykazały, 
11 akredytację dla programu rolnośrodowiskowego uzyskano w październiku 2007 roku, a uruchomiono go 

15.03.2008 roku [Sprawozdanie zbiorcze... 2010].
12 obliczenia własne na podstawie danych publikowanych przez instytucje Ue [Agriculture in...  2012a].
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że chęć uczestnictwa w programie deklaruje 13% respondentów. oznacza to, że istnieje 
potencjał wdrożenia instrumentu w zakresie zbliżonym do średniej unijnej [kociszewski 
2013]. kwota zaplanowana na realizację programu prawdopodobnie zostanie w całości 
wykorzystana, jednak można mieć wątpliwości co do ukierunkowania tego wsparcia. w 
dalszym ciągu istnieje też problem związany z tym, że niektóre pakiety obejmują użytki, 
które nie pełnią funkcji produkcyjnych i są zgłaszane jedynie w celu uzyskania dotacji. 
wątpliwe jest zwłaszcza przyznawanie dotacji gospodarstwom, które mają powyżej 300 ha. 
zważywszy, że instrument ma służyć ekstensyfikacji rolnictwa, właściwym rozwiązaniem 
byłoby wprowadzenie limitu na tym poziomie areału.

wnioski

z badań przeprowadzonych na podstawie teorii efektów zewnętrznych wynika, że w 
świetle szeroko rozumianego dobrobytu społecznego wskazane jest jak najszersze wdro-
żenie prŚ. na poziomie całej Ue jest to najważniejszy pod względem wartości nakładów 
finansowych instrument ii filaru wpr. zwłaszcza w państwach Ue-15 jest wdrażany w 
szerokim zakresie. w polsce w wyniku zaniechań i błędów mrirw oraz arimr, które 
miały miejsce w okresie przedakcesyjnym, a także na skutek ograniczania środków fi-
nansowych w pierwszym okresie członkostwa, program był wdrażany mało skutecznie. 
w praktyce udział wydatków na ochronę środowiska w polskim prow (w latach 2004-
2006 i 2007-2013) należy do najniższych w Ue. w wyniku tego w latach 2004-2006 prŚ 
został wdrożony na ograniczonym obszarze (6,6% polskich Ur) i dotyczył stosunkowo 
niewielkiej liczby gospodarstw (około 4% w skali kraju). 

zmiany finansowania polskiego rolnictwa ze środków wpr, które nastąpiły pomiędzy 
obydwoma okresami członkostwa, znacznie zwiększyły szanse realizacji prŚ (i innych 
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju polskiego rolnictwa w wymiarze środowi-
skowym). dzięki temu prŚ objął 9% polskich Ur (powierzchnia fizyczna) i 4,5% liczby 
polskich gospodarstw powyżej 1 ha. wskaźniki te w dalszym ciągu są znacznie niższe niż 
we wszystkich głównych grupach państw członkowskich (Ue-15 i Ue-12). na podstawie 
przedstawionych ustaleń można wyciągnąć wniosek, że w wyniku braku woli politycznej i 
długookresowej niskiej skuteczności funkcjonowania zaangażowanych instytucji szanse w 
omawianym aspekcie ekologizacji rolnictwa nie zostały wykorzystane w stopniu choćby 
zbliżonym do tego w Ue-15 i Ue-12. ponadto, niewłaściwy wydaje się szczególnie wysoki 
udział przedsiębiorstw wielkoobszarowych i stosunkowo niewielki drobnych gospodarstw 
ekstensywnych w ogólnej liczbie beneficjentów. w latach 2007-2013 problem ten nasilił 
się w porównaniu z poprzednim okresem (wzrost średniej powierzchni gospodarstw uczest-
niczących w prŚ). z badań wynika, że istnieją szanse, aby zmienić opisany stan rzeczy – 
wykazano, że istnieje potencjał wdrożenia prŚ w co najmniej 13% polskich gospodarstw.
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IMPLEMENTATION OF THE AGRI-ENVIRONMENTAL PROGRAMME IN LIGHT  
OF THE ExTERNAL EFFECTS THEORY 

Summary
The goals of the article are to identify the impact of the environmental programme’s operations on agri-

cultural production and to assess the effectiveness of its implementation in Poland. The paper consists of a 
theoretical part (based on selected elements of the external effects theory) and an empirical one (a description 
of the programme’s implementation). Theoretical analysis shows that the use of described measures in as wide 
a range as possible would be appropriate in light of widely understood social welfare – especially in the context 
of sustainable development. In practice, the implementation of the programme in Poland is not very effective. 
The share of expenditures on agri-environmental measures in the Polish Rural Development Plan (in 2004-2006 
and 2007-2013) is one of the lowest in the EU. The measures have been implemented in a limited area (9% of 
Polish UAA - physical area) and involve a relatively small number of farmers (4.5% of the whole number of 
Polish farms exceeding 1 hectare).
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s y n o p s i s. w pracy badano użytkowanie gruntów z produkcją ogrodniczą w polsce w 
2002 i 2010 roku. analizowano areał upraw, liczbę gospodarstw, średnią powierzchnię uprawy 
i strukturę obszarową w poszczególnych działach ogrodnictwa oraz strukturę użytkowania 
gruntów. Badania wykazały wzrost udziału ogrodnictwa w powierzchni użytków rolnych, a 
w samej powierzchni z produkcją ogrodniczą umocnienie się czołowej pozycji sadownictwa i 
wzrost udziału kwiaciarstwa, natomiast spadek udziału warzywnictwa. we wszystkich działach 
wzrósł średni areał upraw, ale produkcja ogrodnicza w dalszym ciągu jest bardzo rozdrobniona. 
aż 68-88% upraw w gruncie ma poniżej 1 ha, a 64-70% upraw pod osłonami poniżej 0,3 ha. 

wstĘp

ogrodnictwo stanowi bardzo ważny dział rolnictwa i jego znaczenie rośnie wraz z rozwo-
jem gospodarczym kraju i wzrostem zamożności społeczeństw. wzrasta produkcja owoców, 
warzyw oraz roślin ozdobnych, a jej poziom plasuje polskę w pierwszej piątce krajów Unii 
europejskiej (Ue) [marosz 2004, filipiak, maciejczak 2008, jabłońska 2008, wróblewska 
2009, jabłońska, olewnicki 2011, olewnicki 2011, stefko 2011]. równocześnie coraz szersza 
globalizacja stawia ogrodnictwo w obliczu rosnącej konkurencji, od sprostania której zależy 
dalszy jego rozwój. dotyczy to m.in. konkurencji technologicznej, cenowej i jakościowej  
[nosecka 2011], a to z kolei wymaga – w sytuacji szybciej rosnących cen środków produkcji 
i płac niż cen produktów ogrodniczych [jabłońska, olewnicki 2009, wróblewska 2009, ja-
błońska, Brejtkopf, olewnicki 2012, jabłońska, olewnicki 2012] – podnoszenia efektywności 
produkcji m.in. przez wdrażanie postępu skutkującego przede wszystkim zwiększaniem pro-
duktywności z jednostki powierzchni oraz wydajności pracy [malaga-toboła 2008, Brzozow-
ski 2009, kuboń, michałek 2010, frankowska 2011]. pogarszanie się relacji cen czynników 
produkcji do cen produktów ogrodniczych oraz rosnące koszty utrzymania rodziny wymuszają 
również powiększanie obszaru gospodarstwa, które pozwala na obniżanie kosztów jednostko-
wych produkcji, zwiększanie dochodów gospodarstw, a jednocześnie na wdrażanie postępu 
przeznaczonego, dziś głównie dla upraw większych obszarowo [mieszkowska 2005, poniatow-
ska-jaksch 2007, ziętara 2009]. tendencję zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych przy 
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wzroście powierzchni jednostek produkcyjnych obserwuje się we wszystkich krajach Ue 
[diepen, rabbinge 2000, csaki, nucifora 2001, shubert 2012], choć w wyniku uwarun-
kowań przyrodniczych i wielkości przekształceń strukturalnych mają one zróżnicowaną 
strukturę agrarną [Babiak 2010]. polska należy do grupy państw o najbardziej rozdrob-
nionej strukturze, w których małe gospodarstwa stanowią 70-80%, w przeciwieństwie do 
m.in. Belgii, Holandii, szwecji i niemiec, w których udział najmniejszych gospodarstw 
wynosi tylko 25% [Bożek 2010]. jedną z oczekiwanych zmian w polskim rolnictwie jest 
więc zmniejszenie liczby gospodarstw oraz wzrost ich powierzchni [Bożek, Bogacz 2012], 
co nie musi stać w sprzeczności z koncepcją zrównoważonego rozwoju, która umożliwia 
realizowanie celów ekonomicznych i ekologicznych przez świadome wykorzystywanie 
nowoczesnych technik wytwarzania i systematyczne usprawnianie zarządzania [kuzior 
2010]. celem pracy jest ocena zmian w strukturze produkcji oraz strukturze obszarowej 
gospodarstw ogrodniczych w polsce pomiędzy 2002 i 2010 rokiem, czyli w okresie między 
dwoma spisami rolnymi, jako jednych z mierników jego rozwoju. 

metodyka

w pracy badano zmiany w użytkowaniu gruntów, na których prowadzona jest produkcja 
ogrodnicza obejmująca 3 gałęzie: produkcję sadowniczą, warzywniczą i kwiaciarską. produkcja 
sadownicza to uprawa w sadach drzew i krzewów owocowych oraz ich szkółek, a także uprawa 
truskawek na gruntach ornych. produkcja warzywnicza i kwiaciarska, prowadzona na gruntach 
ornych, obejmuje uprawy zarówno w gruncie, jak i pod osłonami, ponadto w uprawach kwia-
ciarskich wyodrębnia się uprawy kwiatów i roślin ozdobnych oraz uprawy ozdobnego materiału 
szkółkarskiego. należy zaznaczyć, że uprawy kwiatów w gruncie obejmują ich produkcję na 
kwiaty cięte oraz – a właściwie przede wszystkim – reprodukcję cebul kwiatowych. 

szczegółowe analizy dotyczą zmian w areale upraw i liczbie gospodarstw w poszcze-
gólnych gałęziach gospodarki ogrodniczej z uwzględnieniem głównych kierunków produkcji 
wyodrębnionych w statystykach GUs (wymienionych wyżej i uzupełnionych o podstawowe 
gatunki roślin sadowniczych), zmian w strukturze obszarowej gospodarstw, tzn. ilościowym 
rozkładzie gospodarstw według wielkości areału uprawy poszczególnych grup roślin oraz zmian 
w średniej powierzchni upraw. analizy te poprzedzono przedstawieniem zmian w strukturze 
gruntów użytkowanych rolniczo i strukturze obszarowej rolnictwa, a także strukturze powierzch-
ni użytkowanej ogrodniczo, co pozwoliło na szerszą ocenę rozwoju sektora ogrodniczego. w 
badaniach wykorzystano opublikowane wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z lat 2002 i 2010, 
przy czym w przypadku upraw kwiaciarskich dane z 2002 roku pochodziły z wtórnego źródła 
[jabłońska 2004]. w analizach posłużono się prostymi metodami matematyczno-statystycz-
nymi – indeksami o podstawie stałej i wskaźnikami procentowymi.

zmiany wielkoŚci i strUktUry UŻytkowania powierzcHni 
wykorzystywanej rolniczo

między latami 2002 i 2010 odnotowano spadek powierzchni gospodarstw rolnych 
w polsce, przy czym zmniejszyła się część wykorzystywana rolniczo, natomiast wzrósł 
areał lasów i pozostałych gruntów. powierzchnia gospodarstw w ciągu 8 lat obniżyła się 
o 5,2%, zaś użytków rolnych (Ur) o 8,1% (z 16,93 mln do 15,53 mln ha), na co składał 
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się głównie spadek areału ziemi odłogowanej i ugorowanej (o 1,85 mln ha, tzn. o 80,5%)1 
(tab. 1.). powierzchnia pod zasiewami zmniejszyła się w niewielkim stopniu, bo o 1,8%, 
natomiast areał sadów razem ze szkółkami sadowniczymi zwiększył się aż o 38%. zmieniła 
się więc struktura użytkowania – udział gruntów pod zasiewami i sadami w powierzchni 
Ur wzrósł w 2010 roku odpowiednio do 68,1% i 2,4% z 63,7% i 1,6% w 2002 roku. 

zmianom powierzchni wykorzystywanej rolniczo towarzyszyło zmniejszenie się  
z 2,93 mln do 2,28 mln liczby gospodarstw rolnych, co oznacza spadek aż o 22,4%. efektem 
tego był wzrost średniego areału Ur przypadających na jedno gospodarstwo z 5,76 ha do 
6,82 ha, a gruntów pod zasiewami z 5,36 ha do 7,29 ha. poprawa struktury obszarowej 
jest zjawiskiem korzystnym, jednak zmiany te zachodzą bardzo wolno. w dalszym ciągu 
gros gospodarstw posiada nie więcej niż 5 ha Ur. Udział tych użytkujących poniżej 1 ha 
zmniejszył się tylko z 33,3% do 31,4%, grupy obszarowej 1-5 ha z 39,1% do 37,9%, a 
udział większych obszarowo (powyżej 20 ha) zwiększył się jedynie z 4,0% do 5,4% (tab. 2.). 

 

1 wynikający częściowo ze zmian metodycznych wprowadzonych przez GUs – pojęcie dobrej kultury rolnej.

tabela 1. powierzchnia wykorzystywana rolniczo według kierunków użytkowania 

lata liczba
gospodarstw

rolnych
(tys. sztuk)

powierz-
chnia 

gospodarstw
ogółem

Użytki rolne
ogółem grunty orne sady + 

szkółki  
w sadach

trwałe
użytki 
zielone

ogółem pod 
zasiewami

odłogi i 
ugory

powierzchnia [tys. ha]
2002 2 933 19 325 16 899 13 067 10 764 2 302 271 3 562
2010 2 278 18 257 15 534 11 015 10 565 450 374 3 255

dynamika zmian powierzchni (2002 = 100)
2010 77,60 94,8 91,9 84,3 98,2 19,5 138,2 91,4

struktura powierzchni (powierzchnia Ur = 100)
2002 x x 100,0 77,3 63,7 13,6 1,6 21,1
2010 x x 100,0 70,9 68,1 2,7 2,4 20,9

Średnia powierzchnia na 1 gospodarstwo [ha]

ogółem użytków rolnych pod zasiewami
2002 x 6,58 5,76 5,36
2010 x 8,01 6,82 7,29

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Raport Wyników. Powszechny Spis Rolny 2002, 2010].

tabela 2. struktura liczby gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych [%]

lata Grupa obszarowa [ha]
≤ 1 1-5 5-10 10-15 15-20 20-50 >50

2002 33,3 39,1 14,6 6,2 2,9 3,3 0,7
2010 31,4 37,9 15,4 6,7 3,2 4,2 1,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Raport Wyników. Powszechny Spis Rolny 2002, 2010].
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zmiany wielkoŚci i strUktUry UŻytkowania powierzcHni 
wykorzystywanej oGrodniczo

analiza porównawcza wyników spisów rolnych wskazuje na rosnące znaczenie 
sektora ogrodniczego w wykorzystaniu gruntów. przy spadkowej tendencji całkowitego 
areału gruntów użytkowanych rolniczo powierzchnia użytkowana ogrodniczo wzrosła z 
495,6 tys. ha w 2002 r. do 564,2 tys. ha w 2010 r. (tab. 3.). Był to wzrost o 13,8%. Udział 
upraw ogrodniczych w areale Ur zwiększył się z 2,9% do 3,6%. ponad połowa ziemi 
użytkowanej ogrodniczo przeznaczona jest pod sady i ich udział w wyniku wspomnia-
nego wzrostu powierzchni uprawy zwiększył się między latami 2002 i 2010 z 54,7% do 
66,4%. w sadach uprawia się przede wszystkim drzewa owocowe, zajmujące w 2002 i 
2010 roku odpowiednio 215,3 tys. ha i 266,8 tys. ha (tab. 4.). ale ich znaczenie spadło, 
gdyż w znacznie większym stopniu zwiększyła się uprawa krzewów owocowych. w 
2002 roku uprawiane były na 53,0 tys. ha, a w 2010 roku na 90,9 tys. ha. tak więc wzrost 

tabela 3. powierzchnia wykorzystywana ogrodniczo i liczba gospodarstw według  kierunków 
użytkowania 

lata Użytki rolne z uprawami ogrodniczymi
ogółem grunty orne z uprawami ogrodniczymi sady i

szkółki
w

sadach

ogółem w gruncie pod osłonami
trus-

kawki
warzywa kwiaty

 i rośliny 
ozdobne

szkółki 
roślin 

ozdobnych

warzywa kwiaty 
i rośliny 
ozdobne

powierzchnia  [tys. ha]
2002 495,6 224,6 38,0 171,3 3,2 4,4 6,3 1,4 271,0
2010 564,2 189,8 33,6 139,5 3,8 6,8 4,9 1,6 374,4

dynamika zmian powierzchni (2002 = 100)
2010 113,8 84,5 88,5 81,4 119,6 153,6 77,3 113,5 138,2

struktura powierzchni (powierzchnia ogrodnicza ogółem=100)
2002 100,0 45,3 7,7 34,6 0,6 0,9 1,3 0,3 54,7
2010 100,0 33,7 5,9 24,7 0,7 1,2 0,9 0,3 66,4

Udział w całkowitej powierzchni [%]
    Ur gruntów ornych łącznie z sadami

2002 2,9 3,7 0,3 1,3 0,02 0,03 0,05 0,01 2,0
2010 3,6 5,0 0,3 1,2 0,03 0,06 0,04 0,02 3,3

liczba gospodarstw [tys.]
2002 1197,7 880,9 196,2 617,2 27,6 3,3 36,6 6,9 316,8
2010 475,9 191,3 56,2 110,2 4,4 3,2 12,5 4,8 284,6

dynamika zmian liczby gospodarstw (2002=100)
2010 39,7 21,7 28,6 17,9 15,9 99,3 34,0 62,4 89,8

Średnia powierzchnia w 1 gospodarstwie [ha]
2002 - - 0,19 0,28 0,11 1,35 0,17 0,20 0,86
2010 - - 0,60 1,27 0,86 2,09 0,39 0,33 1,31

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Uprawy ogrodnicze. Powszechny Spis Rolny 2002, 2010].
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powierzchni gruntów z nasadzeniami drzew wyniósł 23,7%, a z plantacjami krzewów 
71,5%. jeszcze szybszy, bo ponadsześciokrotny, był wzrost powierzchni przeznaczonej 
w sadach na produkcję szkółkarską, ale zajmuje ona niewielki odsetek. ta odmienna dy-
namika spowodowała znaczne zmiany w strukturze upraw: w 2002 roku udział uprawy 
drzew, krzewów i szkółek w powierzchni sadów wynosił 79,5%, 19,5% i 1,0%, a w 2010 
roku odpowiednio 71,3%, 24,3% i 4,5%. 

wśród drzew najważniejsze są jabłonie, a następnie wiśnie. Uprawiane były w 2010 roku 
na 62,0% i 12,0% powierzchni upraw drzew. Udział ten był mniejszy niż w 2002 roku, gdy 
wynosił 68,3% i 13,6%, choć areał upraw obu gatunków wzrósł o około 9-12%. większy 
był jednak wzrost powierzchni z produkcją czereśni (o 41,4%), a przede wszystkim wzrost 
powierzchni z nasadzeniami orzecha, wywołany wysokimi dopłatami z funduszy unijnych. 
w 2002 roku nasadzenia orzecha były tak małe, że rejestrowano je łącznie z brzoskwiniami 
i morelami jako grupa „pozostałe” z powierzchnią 6,0 tys. ha, a w 2010 roku wyniosły już 
28,6 tys. ha, co stanowiło aż 10,7% areału sadów z drzewami. wśród krzewów owocowych 
największe znaczenie mają porzeczki (czarne i czerwone) uprawiane na 42,0 tys. ha w 2010 
roku, czyli powierzchni większej o 22,4% niż w 2002 roku. jednak ich udział w całym areale 
plantacji krzewów obniżył się z 60,2% do 46,1%. zwiększył się zaś wyraźnie udział malin 
(z 18,6% do 26,5%) i „pozostałych krzewów jagodowych” (z 13,2% do 19,9%), jako wynik 
wzrostu powierzchni ich uprawy o około 2,6 razu. niższy w 2010 roku (o 11,5%) był zaś 
areał uprawy truskawek, która zajmowała w tymże roku 5,9% powierzchni ogrodniczej przy 
7,7% w 2002 roku (tab. 3.). łącznie produkcja sadownicza, czyli truskawek i owoców w 
sadach, zajmowała w 2010 roku 72,3% całej powierzchni użytkowanej ogrodniczo, a więc 
więcej niż w 2002 roku, gdy zajmowała 62,4%. 

tabela 4. powierzchnia głównych upraw sadowniczych i liczba gospodarstw z sadami

wyszcze-
gólnienie

powierzchnia liczba gospodarstw Średni areał 
uprawy w 1 

gospodarstwie
ogółem  % danej grupy 

roślin
2002 2010 2002 2010 2002 2010 2002 2010

tys. ha 2002
= 100

% tys. szt. 2002
= 100

ha

Grupy roślin sadowniczych
drzewa 215,3 266,8 123,7 79,5 71,3 272,6 197,8 72,5 0,78 1,34
krzewy 53,0 90,9 171,5 19,5 24,3 109,3 103,5 94,7 0,48 0,87
szkółki 2,7 16,7 618,5 1,0 4,5 3,8 21,3 560,0 0,71 0,78

Gatunki drzew owocowych
jabłonie 147.1 165,5 112,5 68,3 62,0 241,9 173,9 71,9 0,60 0,95
wiśnie 29,4 31,9 108,8 13,6 12,0 133,8 85,4 63,9 0,21 0,37
pozostałe
w tym: 
- orzechy

6,0

-

33,3

28,6

554,9

-

2,8

-

12,5

10,7

6,3

-

56,6

40,8

898,4

-

0,95

-

0,59

0,70
Gatunki krzewów owocowych

maliny 10,6 28,3 266,9 18,6 26,5 50,1 72,6 144,8 0,21 0,39
porzeczki 34,3 42,0 122,4 60,2 43,3 82,4 62,3 75,5 0,41 0,67
pozostałe 7,0 18,1 258,6 13,2 19,9 16,4 23,9 145,7 0,43 0,76

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Uprawy ogrodnicze. Powszechny Spis Rolny 2002, 2010].
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odmiennie niż w produkcji sadowniczej, wyraźnemu zmniejszeniu uległa między latami 
2002 i 2010 powierzchnia z produkcją warzyw. areał upraw w gruncie zmniejszył się o 18,6%, 
z 171,3 tys. do 139,5 tys. ha, a pod osłonami o 22,7%, z 6,3 tys. do 4,9 tys. ha (tab. 3.). w 
produkcji gruntowej spadek areału dotyczył wszystkich gatunków warzyw, a w największym 
stopniu buraków ćwikłowych (o 43,7%), marchwi (o 41,0%), ogórków (o 40,0%), kapusty 
(o 38,0%) i pomidorów (o 35,7%). w mniejszym stopniu obniżyła się powierzchnia uprawy 
cebuli (o 19,0%) i kalafiorów (o 12,8%) [Gunerka 2013]. jest to przede wszystkim wynik 
zmiany wzorców żywieniowych zamożniejszego społeczeństwa. w przypadku wymienionych 
gatunków zmniejszył się nie tylko absolutny areał uprawy, ale także udział w całkowitej po-
wierzchni gruntów z produkcją warzyw. w 2002 roku wynosił 75,6%, a w 2010 roku 61,9%. 
wzrósł udział powierzchni z produkcją pozostałych warzyw, jak np. kapusta pekińska, cukinia, 
sałata, rzodkiewka, fasolka szparagowa itp., które urozmaicają codzienną dietę konsumenta. 

Uwzględniając cały sektor ogrodniczy, w największym stopniu, bo o 53,6%, wzrosła 
powierzchnia szkółek roślin ozdobnych, co było odpowiedzią na rosnący popyt bogacącego 
się społeczeństwa i czemu sprzyjała wysoka dochodowość oraz nieobjęcie tej produkcji 
podatkiem dochodowym. areał szkółek wzrósł z 4,4 tys. do 6,8 tys. ha. wzrost powierzchni 
uprawy miał miejsce także w przypadku kwiatów i roślin ozdobnych – powierzchnia upraw 
w gruncie wzrosła o 19,6% (z 3,2 tys. do 3,8 tys. ha), a pod osłonami o 13,5% (z 1,4 tys. 
ha do 1,6 tys. ha). spowodowało to wzrost udziału upraw kwiaciarskich w powierzchni 
gruntów, choć w dalszym ciągu jest on niewielki. w 2010 roku produkcja kwiatów w 
gruncie i pod osłonami oraz szkółki roślin ozdobnych prowadzone były odpowiednio na 
0,7%, 0,3% i 1,2% gruntów użytkowanych ogrodniczo. choć w całej powierzchni gruntów 
ornych razem z sadami uprawy kwiaciarskie stanowią łącznie jedynie 0,11%, to ze względu 
na wysoką ich produktywność wzrost udziału z 0,06% w 2002 roku pokazuje na wyraźne 
zwiększenie się ekonomicznej roli tej gałęzi produkcji.

zmiany strUktUry oBszarowej Upraw oGrodniczycH

we wszystkich gałęziach ogrodnictwa, niezależnie od kierunku zmian w areale upraw, 
odnotowano zmniejszenie się liczby gospodarstw prowadzących te uprawy. najbardziej 
widoczne zmiany miały miejsce w grupie uprawiającej warzywa i kwiaty w gruncie. w 2010 
roku gospodarstw warzywniczych było o 82,1% mniej niż w 2002 roku, a kwiaciarskich o 
84,1% (tab. 3.). wyraźnie ubyło również gospodarstw uprawiających truskawki (o 71,4%) i 
warzywa pod osłonami (o 66%). w mniejszym stopniu zmalała liczba gospodarstw produkują-
cych pod osłonami kwiaty i rośliny ozdobne, bo o 37,4%. jeszcze mniejszy spadek (o 10,2%) 
odnotowano w liczbie gospodarstw z produkcją owoców w sadach, przy czym więcej ubyło 
gospodarstw z uprawą drzew (27,5%) niż krzewów (5,3%) (tab. 4.). wśród tych pierwszych 
relatywnie więcej zrezygnowało z uprawy wiśni, przeznaczanych głównie do przetwórstwa, 
niż z uprawy jabłoni, która w coraz większym stopniu jest uprawą odmian deserowych przy 
zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. z kolei wśród plantatorów krzewów ubyło 
tych uprawiających porzeczki (o 24,5%), ale jednocześnie znacznie przybyło uprawiających 
maliny i pozostałe krzewy (głównie borówkę amerykańską) – o około 45% w każdej uprawie. 
Uwagę zwraca prawie sześciokrotny (5,6 razu) wzrost liczby gospodarstw posiadających w 
sadach szkółki drzew i krzewów owocowych oraz ponadośmiokrotny wzrost liczby sadów 
orzechowych. jedyną gałęzią, w której właściwie nie odnotowano zmniejszenia liczby go-
spodarstw, było szkółkarstwo ozdobne. w całym badanym 8-leciu było 3,2-3,3 tys. szkółek.
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większa dynamika spadku liczby gospodarstw niż spadku areału upraw lub nawet jego 
wzrost znajduje odzwierciedlenie we wzroście średniej powierzchni uprawy w jednym gospo-
darstwie. największy wzrost odnotowano w przypadku plantacji kwiatów i roślin ozdobnych 
w gruncie, bo 7,8 razu, a następnie warzyw gruntowych i truskawek (odpowiednio 4,5 i 3,2 
razu). prawie 2,3 i 1,7 razu zwiększył się średni areał pod osłonami z uprawą warzyw oraz 
kwiatów i roślin ozdobnych (tab. 3.). w najmniejszym stopniu, bo tylko 1,5 razu wzrosła 
średnia powierzchnia szkółki roślin ozdobnych i sadu (tab. 3.), przy czym nieco silniej wzrosła 
powierzchnia średniej plantacji krzewów owocowych (1,8 razu) niż sadu z uprawą drzew 
(1,7 razu) (tab. 4.). jako jedyna zmniejszyła się średnia powierzchnia sadu orzechowego (o 
38%), gdyż gros gospodarstw (97%) dokonywało nowych nasadzeń na areale nie większym 
niż 1 ha [Gunerka 2013], często nie w celu towarowej produkcji, a w celu uzyskania dopłat 
z unijnych środków. potwierdza to fakt, że po stopniowym zniesieniu tych dotacji w latach 
2009-2011 w 2012 roku powierzchnia sadów orzechowych obniżyła się do 16,5 tys. ha 
[Wyniki produkcji… 2012], czyli o 42,2% w stosunku do 2010 roku.

pomimo dość znacznego wzrostu średniego areału upraw ogrodniczych w wielko-
ściach względnych, w wielkościach absolutnych areał ten w dalszym ciągu jest mały i 
w dalszym ciągu struktura obszarowa jest rozdrobniona. najniższa średnia powierzchnia 
cechuje uprawy pod osłonami, co związane jest z wysoką kapitałochłonnością produkcji. 
ale wysoka produktywność pozwala producentom na uzyskiwanie relatywnie wyso-
kich dochodów. w 2010 roku warzywa pod osłonami były uprawiane na średnim areale  
0,39 ha, a kwiaty i rośliny ozdobne na 0,33 ha (tab. 3.). w obu przypadkach większość go-
spodarstw posiadało poniżej 0,3 ha – warzywniczych 63,0%, kwiaciarskich 70,5% (tab. 5.).  
ale w 2002 roku odsetek ten wynosił 83,5% i 82,5%. znacznie zwiększył się udział gospo-
darstw z powierzchnią pod osłonami większą niż 0,7 ha (warzywniczych z 4,1% do 15%, 
kwiaciarskich z 5,1% do 10,3%), co zasługuje na podkreślenie ze względu na wspomnianą 
wysoką kapitałochłonność produkcji. większy średni areał, ale bardzo niski w porównaniu 
z intensywnymi uprawami pod osłonami, charakteryzował uprawy truskawek i kwiatów w 
gruncie. wynosił on odpowiednio 0,60 ha i 0,86 ha. dla porównania w Holandii średnia 
plantacja truskawek wynosi 6,03 ha, kwiatów w gruncie na kwiat cięty 2,20 ha i na cebule 
13,83 ha [szubert 2012]. w polsce w obu przypadkach ponad 70% gospodarstw produkowało 
je w 2010 roku na powierzchni mniejszej niż 0,5 ha, choć w stosunku do 2002 roku był to 
spadek udziału z 90,1% dla truskawek i z 96,3% dla kwiatów. na podkreślenie zasługuje 
zmniejszenie się liczby plantacji truskawek o areale poniżej 0,1 ha, które w 2002 roku sta-
nowiły aż 50,8% wszystkich plantacji, a w 2010 roku tylko 16,3%. podobny dla obu upraw 
był udział dużych plantacji, powyżej 1 ha – wzrósł do ponad 12% z 3,5% i 1,5%.

również bardzo niski, biorąc pod uwagę m.in. możliwości zmechanizowania produkcji, 
był średni areał uprawy warzyw w gruncie, bo jedynie 1,27 ha, co wyraźnie pokazuje, że gros 
gospodarstw stanowiły gospodarstwa rolne, w których warzywa były dodatkiem do produkcji 
rolnej, co świadczy o niskiej specjalizacji produkcji. w Holandii ta średnia to 6,45 ha. korzystny 
był jednak bardzo duży spadek udziału gospodarstw uprawiających warzywa na powierzchni 
poniżej 0,1 ha – z 63,5% do 27,9%. łącznie udział upraw o powierzchni do 0,5 ha zmniejszył 
się z 89,8% do 60,0%. niekorzystny był zaś niski udział gospodarstw z areałem upraw powyżej 
5 ha, choć wzrósł z 0,8% do 5,0%. niewiele wyższa od średniego areału uprawy warzyw była 
powierzchnia przeciętnego sadu. wynosiła ona w 2010 roku 1,31 ha, czyli jedynie niecałe  
0,5 ha więcej niż 8 lat wcześniej. tu struktura obszarowa zmieniła się w najmniejszym stopniu. 
w dalszym ciągu gros sadów ma obszar poniżej 1 ha, a ich udział zmniejszył się jedynie z 
83,6% do 78,1% w przypadku drzew i z 88,8% do 83,0% w przypadku krzewów. tak małe są 
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tabela 5. struktura gospodarstw z uprawami ogrodniczymi według grup obszarowych 
powierzchni uprawy (łączna liczba gospodarstw z daną uprawą = 100)

lata Grupy obszarowe powierzchni upraw [ha]
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-30 30-50 ≥ 50

Uprawa drzew w sadach
2002 83,6 6,8 6,0 2,6 0,6 0,2 0,1 0,03 0,03
2010 78,1 6,5 8,7 4,6 1,2 0,4 0,2 0,1 0,2

w tym - uprawa jabłoni
2002 86,7 5,1 5,4 2,2 0,4 0,1 0,05 0,02 0,03
2010 82,9 4,6 7,5 3,7 0,8 0,2  0,1  0,1  0,1

 - uprawa wiśni
2002 93,3 4,5 1,9 0,2 0,03  0,021

2010 90,8 4,7 4,0 0,4 0,06  0,041

Uprawa krzewów w sadach
2002 88,8 6,7 3,4 0,8 0,2 0,05  0,122

2010 83,0 8,1 6,3 1,8 0,4 0,2  0,32

w tym - uprawa malin
2002 95,8 3,4  0,83

2010 92,9 4,4  2,73

 - uprawa porzeczek
2002 90,6 5,2 3,0 0,8 0,2 0,1  0,12

2010 86,9 5,6 5,1 1,7 0,4 0,1  0,22

Uprawa szkółek drzew i krzewów ozdobnych
2002 74,3 11,3 9,2  5,24

2010 67,5 12,4 12,4  7,74

Uprawa szkółek drzew i krzewów owocowych w sadach
2002 84,8 7,7  7,53

2010 89,4 4,3  6,33

Grupy obszarowe powierzchni upraw [ha]
< 0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-2 2-5 5-10  ≥ 10

Uprawa truskawek 
2002 50,8 39,3  6,4 2,6 0,8 0,1 0,04
2010 16,3 55,3 16,2 6,3 4,5 1,1 0,3

Uprawa warzyw w gruncie 
2002 63,5 26,3  4,0 3,2  2,2  0,85

2010 27,9 32,1 14,4 9,9 10,7  5,05

Uprawa kwiatów w gruncie
2002 96,36  2,2  1,57

2010 70,06 17,3  12,77

Grupy obszarowe powierzchni upraw [ha]
< 0,1 0,1-0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-1,0  ≥ 1

Uprawa warzyw pod osłonami
2002 52,6 30,9 8,0 4,5 1,7  2,4
2010 29,6 33,4 13,2 8,8 5,1  9,9

Uprawa kwiatów i roślin ozdobnych pod osłonami
2002 45,6 36,9 12,3  5,18

2010 35,9 34,6 19,2  10,38

1/ ≥ 15 ha; 2/ ≥ 20 ha; 3/ ≥ 2 ha; 4/ ≥ 5 ha; 5/ ≥ 10 ha; 6/do 0,5 ha; 7/≥ 1 ha; 8/≥ 0,7 ha.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Uprawy ogrodnicze. Powszechny Spis Rolny 2002, 2010].
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najliczniejsze przede wszystkim uprawy owoców o bardzo pracochłonnym zbiorze – około 91% 
upraw wiśni i około 93% upraw malin. ale i produkcja jabłek ma miejsce głównie w małych 
gospodarstwach. sadów jabłoniowych większych niż 5 ha było w 2010 roku tylko 5,0%, choć 
więcej niż w 2002 roku (2,8%). w Holandii tak duże sady posiadało aż 40% gospodarstw, a 
średnia powierzchnia sadu z uprawą drzew wynosiła w 2010 roku 7,68 ha [szubert 2012].

największy średni areał miały szkółki roślin ozdobnych, gdyż wynosił on w 2010 roku 
2,09 ha. jednak  najwięcej było małych szkółek, poniżej 1 ha (67,5% w 2010 roku), ale 
równocześnie więcej niż w przypadku sadów, szkółek powyżej 5 ha. w 2002 roku stanowiły 
5,2% wszystkich szkółek, a w 2010 roku 7,7%. wynika to przede wszystkim z faktu, że 
większość szkółek to gospodarstwa młode, powstające już w okresie gospodarki rynkowej, 
zakładane przez osoby świadome wyzwań nowej ekonomii i zdające sobie sprawę z wagi 
skali produkcji, a także wiążące przyszłość swoją i swojej rodziny z tą działalnością. już 
w 2002 roku średnia powierzchnia szkółki wynosiła 1,35 ha, czyli około 5 razy więcej niż 
uprawa warzyw gruntowych, 7 razy niż truskawek i ponad 12 razy niż kwiatów w gruncie. 
większość pozostałych ogrodników miała już długi staż w produkcji i przyzwyczajenia do 
innego funkcjonowania gospodarki. wiele tych gospodarstw to jednostki nierozwojowe, z 
brakiem następców, które będą stopniowo wypadać z rynku. dla poprawy konkurencyjności 
całego polskiego sektora proces ten powinien przyspieszyć.

podsUmowanie 

1. lata 2002-2010 cechował dalszy wzrost znaczenia ogrodnictwa w polskim sektorze rolnym. 
przy spadku powierzchni użytków rolnych o 8% powierzchnia użytkowana ogrodniczo 
wzrosła o 13,8%, a jej udział w użytkach rolnych wzrósł z 2,9% do 3,6%. Był to wynik 
zwiększenia się areału sadów i plantacji krzewów owocowych oraz upraw kwiaciarskich 
w gruncie i pod osłonami. natomiast obniżyła się powierzchnia uprawy truskawek oraz 
warzyw w gruncie i pod osłonami. Umocniła się więc czołowa pozycja sadownictwa i 
wzrosła kwiaciarstwa, zmalała zaś warzywnictwa – ich udział w gruntach użytkowanych 
ogrodniczo wynosił w 2010 roku odpowiednio 72,3%, 2,2% i 25,5%. ale niezależnie od 
zmian w areale upraw we wszystkich gałęziach wyraźnie zmniejszyła się liczba gospo-
darstw z produkcją ogrodniczą – w największym stopniu z uprawą warzyw i kwiatów w 
gruncie (po 82%), truskawek (o 71%) i warzyw pod osłonami (o 66%), następnie z uprawą 
kwiatów pod osłonami (o 37%) i drzew owocowych (o 28%), a w najmniejszym stopniu 
plantacji krzewów owocowych (o 5,3%) i szkółek roślin ozdobnych (o 0,7%).

2. w badanym 8-leciu nastąpiła poprawa struktury obszarowej w produkcji ogrodniczej, 
o czym świadczy wzrost średniej powierzchni uprawy na jedno gospodarstwo (od 1,5 
do 7,8 razu) oraz znaczny spadek liczby najmniejszych gospodarstw. jednak w dalszym 
ciągu produkcja jest bardzo rozdrobniona. aż 60% upraw warzyw w gruncie i ponad 
70% upraw truskawek i kwiatów w gruncie prowadzi się na powierzchni poniżej 0,5 ha, 
a 78% upraw drzew owocowych, 83% plantacji krzewów owocowych i 68% szkółek 
roślin ozdobnych ma poniżej 1 ha. należy zaznaczyć, że te ostatnie cechuje największy 
średni areał (2,09 ha), co wynika z rozwoju tego kierunku właściwie od podstaw w 
okresie gospodarki wolnorynkowej. istniejąca rozdrobniona struktura obszarowa, przy 
rosnących kosztach produkcji i kosztach utrzymania, nie jest czynnikiem sprzyjającym 
dalszemu rozwojowi ogrodnictwa. dla poprawy konkurencyjności całego polskiego 
sektora, przemiany w tym zakresie powinny zachodzić z większą dynamiką.
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Lilianna Jabłońska, Lidia Gunerka, Dawid Olewnicki

STRUCTURAL CHANGES IN POLISH HORTICULTURE IN 2002-2010

Summary
Changes in land use in Polish horticulture in the years 2002-2010 (in relation to the whole agricultural 

sector) were studied. The total acreage, number of farms, the average cultivation area and size structure in each 
section of horticulture and land use structure were analysed. The analyses showed an increase in the share of 
horticulture in the agricultural area. The growing of fruit became increasingly dominant in horticultural pro-
duction and an increase in the share of floriculture was recorded. However, a decline in the share of vegetable 
growing was observed. In all sectors, the average cultivation area increased, but horticultural production was 
still very fragmented. As many as 68-88% of crops in open ground covered an area of less than 1 ha, and 64-70% 
of flower and vegetable crops occupied an area of less than 0.3 ha. 
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s y n o p s i s. na podstawie wyników badań zaprezentowano rozwój rynku usług dla rolnictwa i 
ogrodnictwa w polsce. Badano liczbę podmiotów działających w tej branży, zakres ich działania, 
a także zainteresowanie korzystaniem z ofert firm usługowych przez potencjalnych nabywców. 
materiałami źródłowymi były dane GUs oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród właścicieli gospodarstw rolnych i ogrodniczych. przeprowadzone badania wykazały, 
że liczba przedsiębiorstw oferujących usługi dla sektora rolnego systematycznie wzrasta. ich 
rozwój jest odpowiedzią na wzrost zainteresowania korzystaniem z ofert tego typu firm przez 
producentów rolnych, a na zainteresowanie korzystaniem z usług wpływ ma wiele czynników, 
m.in. wykształcenie właścicieli gospodarstw, rodzaj prowadzonej produkcji. 

wstĘp

rozwój sektora usług jest jednym z ważniejszych wyznaczników rozwoju społeczno-
-gospodarczego każdego państwa. często jest uznawany jako wskaźnik zmian społecznych, 
cywilizacyjnych i ekonomicznych [kołodziejczak 2010]. w ostatnim 50-leciu zaobser-
wowano znaczny rozwój tego sektora gospodarki we wszystkich gałęziach i działach. 
widoczne to jest przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych, których gospodarki 
w głównej mierze funkcjonują w oparciu o usługi. potwierdzeniem tego jest rynek stanów 
zjednoczonych, gdzie w branży usługowej zatrudnionych jest ponad 76% ogółu pracujących 
[mudie, cottam 1998]. przyczyn wzrostu znaczenia branży usługowej w gospodarce nale-
ży doszukiwać się m.in. we wzroście konkurencyjności, a także złożoności współczesnej 
gospodarki. specjalizacja poszczególnych dziedzin gospodarki zmusza przedsiębiorstwa 
do podejmowania decyzji o współpracy z wyspecjalizowanymi firmami usługowymi 
[duszyk, Grad 2011]. korzystanie z usług firm w wielu przypadkach obniża koszty prze-
prowadzanych działań [jabłonka i in. 2010]. jest to możliwe dzięki występowaniu efektu 
skali [Glabiszewski, sudolska 2009], który sprawia, że podmioty świadczące usługi są w 
stanie zaoferować niższe koszty wykonania usług związanych z produkcją lub obrotem w 
porównaniu do samodzielnego wykonania tych zadań przez jednostki je zlecające [chlebic-
ka, strzębicki 2009]. ponadto, korzystanie z wyspecjalizowanych podmiotów usługowych, 
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dzięki bliskim związkom może przyczynić się do zmniejszenia kosztów transakcyjnych 
związanych z koordynacją poszczególnych etapów tworzenia dobra (w tym przypadku 
wykonania usługi). ich istotność podkreśla się w teorii kosztów transakcyjnych [kraciuk 
2012], będącej istotnym elementem nowych nurtów ekonomii instytucjonalnej, w której 
zamyśle dążenie do ich oszczędności staje się podstawową przyczyną zróżnicowania form 
zarządzania transakcjami i zawiązywanymi kontraktami [daniłowska 2007]. wzrost popytu 
na usługi jest notowany także w polsce, również na te skierowane do sektora rolniczego i 
ogrodniczego [komarnicki 2011]. szczególną funkcję pełnią usługi związane z procesami 
wytwórczymi, choć w coraz większej skali znaczenia nabierają również te związane z proce-
sami bytowymi, kulturowymi i oświatowymi [kondratowicz-pozorska 2008]. odpowiedzią 
na to jest rosnąca liczba przedsiębiorstw świadczących usługi w tym sektorze. stają się one 
jednym z elementów produkcyjnej obsługi tego obszaru. swoim zasięgiem obejmują nie 
tylko osoby fizyczne, lecz także przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje, które pomimo 
że znajdują się poza gospodarstwami, uczestniczą poprzez swoją działalność w procesach 
produkcyjnych [talarek 2008]. rozwój usług w sektorze rolno-ogrodniczym jako czynnik 
stymulujący wzrost efektywności produkcyjnej powinien w przyszłości przełożyć się na 
rozwój ekonomiczny nie tylko gospodarstw indywidualnych, lecz także całej gospodarki 
rolnej w polsce [kołodziejczak 2011]. należy też podkreślić, że rozwój sektora usługowego 
pozytywnie wpływa na rozwój gospodarstw z nich korzystających oraz na poprawę sytuacji 
ekonomicznej nierentownych gospodarstw, które tworzą małe placówki świadczące usługi. 
przyczyniają się one tym samym do wzrostu przedsiębiorczości na tych obszarach [radwan 
2006]. obecnie usługi skierowane do sektora rolnictwa pełnią wiele funkcji. wśród naj-
istotniejszych należy wskazać funkcję innowacyjną, kooperacyjną i dochodową. ponadto, 
usługi stają się rozwiązaniem częstego problemu, jakim jest niewystarczające wyposażenie 
gospodarstw, pełniąc tym samym funkcję podtrzymującą produkcję rolniczą. istotną rolę 
pełnią usługi na terenach uprzemysłowionych, na których największy udział mają gospo-
darstwa mające zdywersyfikowane źródła dochodów, a sektor rolny cechuje się znacznie 
większym rozdrobnieniem w porównaniu do pozostałej części kraju [radwan, wadoń 2011].

materiał i metodyka Badań

wyniki badań zaprezentowane w opracowaniu przygotowano na podstawie badań 
ankietowych przeprowadzonych wśród 100 właścicieli gospodarstw rolnych zajmujących 
się produkcją roślinną i zwierzęcą oraz gospodarstw ogrodniczych specjalizujących się w 
uprawach sadowniczych i warzywniczych na terenie województwa mazowieckiego w 2013 
roku. wykorzystano także wyniki badań empirycznych uzyskanych z polskiej klasyfikacji 
działalności Gospodarczej (pkd). kwestionariusz ankiety zawierał pytania dotyczące 
m.in. wielkości gospodarstwa, rodzaju prowadzonej produkcji, częstotliwości korzystania 
z usług, zakresu prac powierzanych firmom zewnętrznym, a także planów rolników do-
tyczących współpracy z przedsiębiorstwami usługowymi. analizie poddano podstawowe 
zagadnienia, tj. liczbę gospodarstw korzystających z usług, częstotliwość korzystania z 
usług, związane z tym koszty, a także czynniki wpływające na podjęcie decyzji odnośnie 
korzystania z usług. dane te analizowano, uwzględniając zróżnicowanie badanej grupy pod 
względem wielkości gospodarstw, okresu ich funkcjonowania, profilu produkcji oraz wieku 
i wykształcenia właścicieli. wśród analizowanych zagadnień znalazły się plany rolników i 
ogrodników odnośnie korzystania z ofert firm usługowych. ze względu na zmianę sposobu 
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rejestracji liczby podmiotów gospodarczych w polsce zawartych w pkd, która nastąpiła 
od 2009 roku, w pracy zaprezentowano zmiany w liczbie przedsiębiorstw usługowych z 
sektora rolnego począwszy od tego roku do 2012 roku. Uwzględnienie wcześniejszych lat 
było niezasadne ze względu na nieporównywalność danych. 

w pracy zastosowano metody matematyczno-statystyczne. wykorzystano narzędzia, 
techniki i metody wielowymiarowej analizy porównawczej, a także analizy wielkowymiarowej 
uwzględniające metody statystyki opisowej analiz zależności i metod grupowania. ze względu 
na zestawienie w analizach cech ilościowych (m.in. okres prowadzenia gospodarstwa, jego 
wielkość, wiek właściciela) z cechami jakościowymi (chęć korzystania przez rolników z usług 
firm zewnętrznych) w analizach wykorzystano metody statystyki chi-kwadrat. w celu zbadania 
zależności określono cztery współczynniki kontyngencji: współczynnik ϕ yula, współczynnik 
t czuprowa, współczynnik V cramera oraz współczynnik kontyngencji p pearsona. 

wyniki Badań – zmiany na rynkU UsłUG w sektorze rolnym

popyt na usługi skierowane do sektora rolno-ogrodniczego znacznie wzrasta, jedno-
cześnie rośnie liczba przedsiębiorstw specjalizujących się w świadczeniu usług w tym 
zakresie [tabor, kuboń 2010, komarnicki 2011]. stwierdzenia te znajdują odzwierciedle-
nie w przeprowadzonych badaniach, według których w latach 2009-2012 nastąpił rozwój 
sektora usługowego skierowanego do rolnictwa i ogrodnictwa. Był on szczególnie istotny 
w przypadku podmiotów prowadzących działalność usługową wspomagającą produkcję 
roślinną. coroczny wzrost liczby przedsiębiorstw specjalizujących się w tych działaniach 
w konsekwencji spowodował, iż w 2012 roku na terenie kraju funkcjonowało ponad 70% 
więcej podmiotów oferujących usługi w tym zakresie niż w 2009 roku. analogiczna sytuacja 
wystąpiła na terenie województwa mazowieckiego, w ciągu analizowanego czterolecia liczba 
firm usługowych wzrosła ponad 1,7 razu (tab. 1.). na podobnym poziomie nastąpił rozwój 
gałęzi sektora usługowego specjalizującego się w działalności następującej po zbiorach. 
wspomniany rozwój spowodował, iż w 2012 roku na obszarze naszego kraju funkcjonowało 
o 140 więcej podmiotów tego typu niż na początku okresu objętego badaniami. wraz ze 
wzrostem liczby firm usługowych na terenie polski rozwój tej gałęzi sektora usługowego 
nastąpił również na terenie województwa mazowieckiego, aczkolwiek dynamika zmian w 
tym przypadku nie była tak wyraźna. wśród przedsiębiorstw sklasyfikowanych w pkd i 
świadczących usługi dla sektora rolnego w analizowanym okresie znalazły się również firmy 
prowadzące działalność wspomagającą chów i hodowlę zwierząt. jednak w przeciwieństwie 
do poprzednio omówionych podmiotów, nie wykazywały one w analizowanym okresie istot-
nych zmian w swojej liczebności zarówno w skali kraju, jak i województwa mazowieckiego. 
istotnym rodzajem usług powiązanych z sektorem rolnym, a w szczególności ogrodnictwem, 
jest działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. pozytywne 
zmiany poziomu zamożności społeczeństwa przyczyniają się do wzrostu zainteresowania 
ofertami przedsiębiorstw świadczących usługi zagospodarowania terenów zieleni [matejek 
2009]. potwierdziły to przeprowadzone badania, które wykazały że w latach 2009-2012 
liczba przedsiębiorstw świadcząca tego rodzaju usługi sukcesywnie rosła, w 2012 roku było 
zarejestrowanych 8745 firm oferujących działania związane z zagospodarowaniem terenów 
zieleni, czyli o 25% więcej niż w 2009 roku. pomimo ogólnego rozwoju tej gałęzi usług z 
sektora ogrodniczego, dynamika zmian w poszczególnych latach była coraz mniejsza. ob-
serwowane zjawisko może wynikać ze stopniowego nasycenia rynku firmami oferującymi 
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usługi zagospodarowania terenów zieleni, czyli podaż może przekraczać obecny popyt. jak 
podkreślił dawid  olewnicki [2010], szczególny rozwój tego rodzaju usług następował w 
polsce w pierwszej i na początku drugiej połowy minionej dekady.

zainteresowanie korzystaniem z UsłUG wŚród rolników  
i oGrodników

pomimo tego, iż sektor usług rolno-ogrodniczych w polsce sukcesywnie się rozwija, 
to zainteresowanie rolników i ogrodników korzystaniem z ofert firm usługowych jest 
znacznie mniejsze niż w krajach Unii europejskiej [kołodziejczak 2011]. wśród rolników 
objętych badaniem 57% deklarowało, że wspomaga produkcję rolniczą, w tym ogrodniczą, 
korzystając z usług. wśród liderów w tym zakresie znaleźli się właściciele gospodarstw 
o profilu rolniczym prowadzący zarówno uprawy roślinne, jak i chów zwierząt, którzy w 
83% wskazali, że prowadząc produkcję, zlecają część prac podmiotom usługowym. w 
przypadku gospodarstw ogrodniczych współpracę z firmami usługowymi najczęściej, bo 
w 63% przypadków, podejmowali sadownicy. 

Badania przeprowadzone przez magdalenę talarek [2008] i później przez sylwestra 
tabora i macieja kubonia [2012], potwierdzają, że największym zainteresowaniem wśród 
rolników cieszyły się usługi mechanizacyjne, transportowe oraz naprawy maszyn. podobne 
zależności zaobserwowano w badanej grupie gospodarstw, których właściciele najczęściej 
korzystali z usług związanych z naprawą maszyn i urządzeń niezbędnych podczas prac 
prowadzonych w ich gospodarstwie. Usługi naprawy maszyn i urządzeń wykonane w pro-

tabela 1. liczba podmiotów na rynku usług w sektorze rolnym w polsce i w województwie 
mazowieckim w latach 2009-2012

wyszczególnienie dane dla polski w roku dane dla województwa 
mazowieckiego w roku

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
działalność 
usługowa 
wspomagająca 
produkcję roślinną

liczba 5124 5543 6789 8716 622 652 797 1180

dynamika [%] - 8,18 22,48 28,38 - 4,82 22,24 48,06
działalność 
usługowa 
następująca po 
zbiorach

liczba 205 229 268 345 29 29 38 41

dynamika [%] - 11,71 17,03 28,73 - 0,00 31,03 7,89
działalność 
usługowa 
wspomagająca 
chów i hodowlę 
zwierząt 
gospodarskich

liczba 2917 2918 2862 2885 376 384 392 399

dynamika [%] - 0,03 -1,92 0,80 - 2,13 2,08 1,79

działalność 
związana z 
zagospodaro- 
waniem terenów 
zieleni

liczba 6976 8080 8165 8745 1285 1470 1434 1528

dynamika [%] - 15,83 1,05 7,10 - 14,40 -2,45 6,56

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUs.
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dukcji roślinnej lub chowie zwierząt stanowiły 27% wszystkich usług, z których skorzystali 
respondenci. wśród tych najpopularniejszych znalazły się również usługi badania gleby 
oraz materiału roślinnego (ich udział stanowił 22%). znacznym zainteresowaniem wśród 
rolników cieszyły się również usługi wynajmu sprzętu przeznaczonego do zbioru plonów 
(19% wszystkich usług) oraz usługi dotyczące cięcia drzew i krzewów owocowych, z któ-
rych korzystało 14% badanych gospodarstw. pozostałe 18% przypadło (odpowiednio po 
9%) na korzystanie z usług dodatkowych ubezpieczeń oraz doradztwa w zakresie ekono-
miczno-finansowym. zainteresowanie korzystaniem z usług przez rolników było różne w 
poszczególnych gospodarstwach. w przypadku analizowanych gospodarstw prace związane 
z prowadzoną produkcją zlecali rolnicy prowadzący produkcję na obszarze 5,1 ha do 45 
ha, gdzie ponad 60% z nich powierzało podmiotom usługowym zadania bezpośrednio lub 
pośrednio związane z produkcją. jak wykazały przeprowadzone badania, najlepszą grupą 
docelową dla przedsiębiorstw świadczących usługi dla sektora rolnego oraz ogrodniczego 
mogą być rolnicy prowadzący produkcję mieszaną, czyli zarówno roślinną jak i zwierzęcą. 
aż 83% respondentów ukierunkowanych na taką produkcję prowadzi współpracę z firmami 
usługowymi. wśród właścicieli gospodarstw prowadzących produkcję wyłącznie ogrodniczą 
najczęściej prace w swoim gospodarstwie firmom zewnętrznym zlecają sadownicy, którzy w 
63% przypadków korzystają z usług firm zewnętrznych. w głównej mierze powierzają oni 
prace związane z analizą materiału roślinnego oraz cięciem drzew i krzewów owocowych. 
Bardzo podobna sytuacja miała miejsce w gospodarstwach warzywniczych, z których aż 
61% zleca część prac wyspecjalizowanym podmiotom.

Uwzględniając okres funkcjonowania gospodarstw zauważono, że największą grupą 
nabywców usług są właściciele gospodarstw, którzy prowadzą produkcję więcej niż 6 lat, 
jednak nie dłużej niż 15 lat – ponad 64% z nich wskazało, że prowadząc gospodarstwo 
korzysta z usług firm zewnętrznych. zaskakujące jest to, iż większość gospodarstw (62%), 
których obecni właściciele prowadzą je do 5 lat, nie korzysta z usług. wydawać by się mo-
gło, że to właśnie ta grupa respondentów ze względu na krótki okres prosperowania będzie 
najczęściej korzystała z firm usługowych, które wspomogą młodych rolników w prowadzeniu 
gospodarstwa. inny stan rzeczy niż zakładany może wynikać z faktu, iż właściciele tych pod-
miotów po nabyciu gospodarstw skorzystali ze wsparcia finansowego Unii europejskiej, które 
umożliwiło im wyposażenie gospodarstwa w takim stopniu, iż stali się samowystarczalni.

zapotrzebowanie i korzystanie z usług zbadano również pod kątem zależności 
względem wieku właścicieli. Badania wykazały, że zainteresowanie korzystaniem z firm 
usługowych było największe wśród producentów w wieku od 51 do 60 lat. wśród nich aż 
71% korzystało z usług skierowanych dla sektora rolnego. ta forma wsparcia gospodarstw 
w prowadzonych działaniach była popularna także wśród rolników mających powyżej 41 
lat a nie więcej niż 50 lat – ponad 60% z nich wskazało, że prowadząc produkcję rolniczą, 
zleca zadania firmom zewnętrznym.

analizując zainteresowanie korzystaniem z ofert firm usługowych przez właścicieli 
gospodarstw rolnych, w tym ogrodniczych, zwrócono również uwagę na częstotliwość 
występowania tego zjawiska. wyniki badań jednoznacznie wskazały, że gospodarstwa 
posiadające mniejszą powierzchnię rzadziej korzystały z ofert firm usługowych. w gospo-
darstwach o powierzchni od 1 ha do 5 ha rolnicy korzystali z usług w 50% przypadków 
jedynie raz w roku, przy czym były to głównie prace związane ze zbiorem płodów rolnych 
i ogrodniczych. wraz ze wzrostem powierzchni, na której prowadzono produkcję rolniczą 
lub ogrodniczą, częstotliwość korzystania z usług wzrastała. potwierdzeniem tego jest 
fakt, iż w grupie gospodarstw o powierzchni od 5 ha do 15 ha ponad połowa zlecała prace 
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firmom usługowym do 4 razy w roku, zaś właściciele gospodarstw o powierzchni od 45,1 
do 75 ha korzystali z usług nawet 8-krotnie w ciągu okresu wegetacyjnego. 

proces tworzenia usługi jest ściśle związany z kosztami. nie tylko z tymi bezpośrednio 
związanymi z wykonywaną produkcją, lecz także z tymi wynikającymi z podejmowania 
współpracy, zawiązywania kontraktów określanych jako koszty transakcyjne. należy 
jednak podkreślić, że obie te grupy są ze sobą ściśle powiązane. według teorii ekonomii, 
zmiany w kosztach transakcyjnych mają istotne znaczenie dla możliwości produkcyjnych. 
obniżenie ich poziomu zmienia koszty produkcji, jednocześnie podnosząc poziom pro-
dukcji [daniłowska 2007]. 

aby określić zależność pomiędzy korzystaniem z usług przez właścicieli gospodarstw a 
zmianami w wysokości kosztów wykonania określonej czynności związanej z prowadzoną 
produkcją oraz towarzyszącymi temu kosztami transakcyjnymi, należałoby porównać koszty 
określonych prac ponoszone przez właścicieli w przypadku samodzielnego wykonywania 
danego zadania z kosztami korzystania z usług w tym zakresie. wyniki analiz stałyby się klu-
czem do oszacowania alternatywnych form prowadzenia i zarządzania produkcją w badanych 
gospodarstwach. jednak ze względu na brak pełnej rejestracji kosztów ponoszonych przez 
właścicieli badanych gospodarstw, nie było to możliwe. warto przy tym zauważyć, że w po-
szczególnych gospodarstwach wystąpiły duże rozbieżności pomiędzy wydatkami związanymi 
z wykonywaniem danej usługi. w przeliczeniu na 1 ha prowadzonej produkcji były to różnice 
nawet 10-krotne. przyczyn tego zjawiska należy doszukiwać się m.in. w różnicach jakości 
wykonywanych usług, częstotliwości wykonywania, kosztów jednostkowych usług wynika-
jących z ofert firm je świadczących, a także samego szacowania tych wartości przez rolników. 
mimo że żaden z właścicieli gospodarstw rolnych nie był w stanie jednoznacznie określić, w 
jakiej skali zmieniły się koszty wykonywania prac w jego gospodarstwie po podjęciu decyzji 
o współpracy z firmami usługowymi, to 9% rolników przyznało, że uległy one obniżeniu. 

czynniki wpływajĄce na korzystanie z UsłUG

zgodnie z nową teorią ekonomii, popyt na dobra i usługi kształtują zarówno czynniki 
cenowe, jak i pozacenowe. Biorąc pod uwagę te drugie, należy wyraźnie podkreślić, iż 
pomimo wielu zmian zachodzących w polskim rolnictwie w ciągu ostatnich dwóch dekad, 
w dalszym ciągu obserwuje się wyraźne zróżnicowanie gospodarstw pod względem ich 
wielkości, z przewagą bardzo małych gospodarstw, a także pod względem mentalności 
ich właścicieli i otwarcia na wolny rynek. istotne zatem staje się poznanie czynników 
determinujących chęć korzystania z ofert firm usługowych, aby w możliwie najlepszy 
sposób sprostać oczekiwaniom producentów.

porównując cechy ilościowe, m.in. czas prowadzenia gospodarstwa, jego wielkość, 
wiek właściciela i jego wykształcenie, z cechami jakościowymi, takimi jak chęć korzy-
stania przez rolników z usług firm zewnętrznych oraz częstotliwość zamawiania usług, 
wykorzystano metody statystyki χ2. mając na uwadze wiek właścicieli gospodarstw oraz 
ich wykształcenie, można stwierdzić, że cechy te w niewielkim stopniu wpływają na 
korzystanie przez ankietowanych z  usług specjalistycznych firm, a korelację pomiędzy 
tymi cechami należy uznać jako słabą. jeszcze mniejsze znaczenie ma czas prowadzenia 
gospodarstwa oraz jego wielkość. należy jednocześnie podkreślić, iż między częstotli-
wością korzystania z usług a wielkością gospodarstwa występowała umiarkowana bądź 
silna współzależność, z której wynika, że większe gospodarstwa, jeśli korzystały już z 
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usług firm zewnętrznych, to z większą częstotliwością. szczególną uwagę zwraca w tym 
przypadku wysoka wartość współczynnika kontyngencji yule’a, wynosząca 0,83, podobnie 
jak współczynnika p pearsona, wynosząca 0,64 (tab. 2.).

rolnicy, którzy decydowali się na korzystanie z usług, kierowali się różnorodnymi 
przesłankami. motywy te można podzielić na dwie grupy: ekonomiczne oraz pozaekono-
miczne. do pierwszej z nich możemy zaliczyć dążenie do obniżenia kosztów prowadzonej 
produkcji, w tym kosztów transakcyjnych, poprzez tworzenie relacji pomiędzy podmiotami 
[kraciuk 2012]. wśród wymienianych w literaturze czynników decydujących o podjęciu 
współpracy z firmami znalazły się również obniżenie nakładów inwestycyjnych, bardziej 
efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału produkcyjnego, zwiększenie rentow-
ności gospodarstwa, co w konsekwencji przyczynia się do wzrostu ich dochodowości. 
rolnicy decydujący się korzystać z oferty usługowej kierowali się również czynnikami 
pozaekonomicznymi, takimi jak zmniejszenie pracochłonności wykonywanych czynności 
produkcyjnych, wygospodarowanie większej liczby godzin wolnego czasu [mogilnicki, 
iwan 1980]. andrzej radwan i aleksander wadoń [2011] podkreślali, że właściciele 
gospodarstw coraz częściej korzystali z ofert firm usługowych ze względu na brak siły 
roboczej, co uniemożliwia wykonywanie wielu prac we własnym zakresie. właściciele 
badanych gospodarstw jako główny czynnik decydujący o podjęciu współpracy z firmami 
świadczącymi usługi dla rolnictwa i ogrodnictwa wskazywali w 44% brak odpowiednich, 
specjalistycznych maszyn i narzędzi, które są niezbędne do sprawnego wykonania prac 
w gospodarstwie. wśród najczęściej wymienianych powodów podejmowania decyzji o 
korzystaniu z usług znalazły się również możliwość usprawnienia pracy w gospodarstwie 
(28% ankietowanych) oraz niższe koszty (9% rolników). 

rozwijający się sektor usług skierowanych do producentów rolnych staje się jednym z 
ważniejszych elementów produkcyjnej obsługi tej gałęzi gospodarki. obejmuje on swoim 
zasięgiem nie tylko podmioty indywidualne, ale również przedsiębiorstwa, organizacje oraz 
instytucje, które w wielu przypadkach nie uczestniczą w działaniach związanych z procesami 
produkcyjnymi. rosnący popyt na usługi w sektorze rolnym staje się szansą na rozwój firm 
prowadzących działalność w tych obszarach. wskazówką dla tych podmiotów mogą stać 
się plany właścicieli gospodarstw co do korzystania w przyszłości z ofert firm usługowych.

rolnicy objęci badaniem najczęściej nie byli w stanie jednoznacznie określić, jakie 
mają plany odnośne korzystania z oferty firm usługowych. podczas przeprowadzonego wy-
wiadu takiej odpowiedzi udzieliło 56% właścicieli gospodarstw. stanowią oni tym samym 

tabela. 2. współzależność czynników wpływających na korzystanie z usług przez właścicieli 
badanych gospodarstw

Badane zależności współczynnik kontyngencji
yule’a t czuprowa V cramera p pearsona

chęć korzystania  
z usług

czas prowadzenia 
gospodarstwa 0,17 0,12 0,17 0,17

wielkość gospodarstwa 0,19 0,13 0,19 0,18
wiek właściciela 0,30 0,22 0,30 0,30
wykształcenie 
właściciela 0,22 0,14 0,22 0,21

częstotliwość 
korzystania z usług wielkość gospodarstwa 0,83 0,41 0,41 0,64

Źródło: badania własne.
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potencjalną grupę nabywców usług w przyszłości. ponadto, optymistyczną perspektywą 
dla rozwoju tego sektora na omawianym obszarze jest deklaracja 27% rolników w zakresie 
kontynuacji korzystania z usług bez zmian, co więcej 6% właścicieli gospodarstw, którzy 
dotychczas samodzielnie wykonywali wszystkie prace we własnym zakresie w przyszłości 
planuje choć część z nich zlecać firmom zewnętrznym (rys. 1.). 

podsUmowanie

w wyniku przemian społeczno-gospodarczych zachodzących w ostatnich latach wzrasta 
znaczenie sektora usług skierowanego do rolnictwa i ogrodnictwa, co staje się wyznacznikiem 
rozwoju gospodarczego tej gałęzi gospodarki. ma to odzwierciedlenie we wzroście liczby 
przedsiębiorstw oferujących usługi dla sektora rolnego, a także ogrodnictwa, co szczególnie 
widoczne jest w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność wspomagającą pro-
dukcję roślinną oraz zajmujących się zagospodarowaniem terenów zieleni. rozwój ten jest 
odpowiedzią na rosnący popyt na usługi świadczone przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.

zainteresowanie podejmowaniem współpracy z podmiotami usługowymi wśród 
rolników zależy od wielu czynników. na podjęcie decyzji o współpracy z firmami usłu-
gowymi najczęściej decydowali się rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni od 
5,1 ha do 45 ha, prowadzący produkcję zarówno roślinną, jak i zwierzęcą. w przypadku 
gospodarstw ogrodniczych korzystanie z usług firm zewnętrznych cieszyło się największym 
zainteresowaniem wśród sadowników, którzy w głównej mierze zlecali zadania związane z 
cięciem drzew i krzewów owocowych. stwierdzono umiarkowaną bądź silną współzależ-
ność między częstotliwością korzystania z usług a wielkością gospodarstwa, a mianowicie 
duże gospodarstwa korzystały z usług z większą częstotliwością niż małe gospodarstwa.
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Summary
The research presents an analysis of the development of services for agriculture and horticulture in Poland. 

The number of companies in the scope of their activities, as well as the interest in the use of service companies 
by farmers and horticulturists were analyzed. In the first part of these studies, GUS statistics were used. In the 
second part, a survey was conducted with farmers and horticulturist. Research has shown that the number of 
companies providing services for the agricultural sector is growing steadily. Their development is a response 
to growing interest in the services of these companies by agricultural producers. The interest in the use of the 
services is influenced by many factors, such as the owners’ education level and type of production.
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s y n o p s i s. chemiczna ochrona roślin podlega ścisłej regulacji przez prawo we wszystkich 
państwach członkowskich Unii europejskiej. przeanalizowano wpływ regulacji prawnych na 
dostępność środków ochrony roślin oraz bezpieczeństwo ich stosowania. zmiany prawne wpły-
nęły na poprawę bezpieczeństwa oraz spadek dostępności środków ochrony roślin szczególnie do 
ochrony upraw małoobszarowych. aktualnym problemem jest wdrożenie integrowanej ochrony 
roślin, która będzie obowiązkowa od roku 2014. pomimo relatywnie niskiego zużycia środków 
ochrony roślin, w polsce są dziedziny wymagające ulepszeń, takie jak: doradztwo, aktualizacja 
progów szkodliwości oraz rozwój systemów wspomagania decyzji. wdrażanie nowych przepisów 
wymaga działań ułatwiających rolnikom dostosowanie się do nowych wymagań. Brak takiego 
postępowania może wpłynąć na obniżenie konkurencyjności polskiego rolnictwa w przyszłości.

wstĘp

przystąpienie do Unii europejskiej (Ue) wywarło duży wpływ na polskie rolnictwo. 
dopłaty do produkcji rolnej zwiększyły dochody rolników. poprawiły się możliwości 
sprzedaży płodów rolnych. na polskie rolnictwo istotnie wpłynęły także zmiany przepisów. 
większość tych zmian była związana z akcesją do Ue. polska przystąpiła do wspólnoty 
w 2004 roku, ale wiele nowych aktów prawnych wydano i wprowadzono w życie wcze-
śniej, w okresie przedakcesyjnym. po przystąpieniu do Unii europejskiej przepisy nadal 
ewoluują i ulegają zmianom. sferą rolnictwa w niezwykle dużym stopniu obwarowaną 
przepisami jest ochrona roślin.

w opracowaniu przeanalizowano zmiany przepisów dotyczących ochrony roślin w 
ostatnim dziesięcioleciu i ich wpływ na sytuację polskich rolników. w szczególny sposób 
uwzględniono zmiany w dostępności środków ochrony roślin, zmiany dotyczące bezpie-
czeństwa, obowiązek wprowadzenia integrowanej ochrony roślin. celem opracowania 
jest zasygnalizowanie problemów i wyzwań dla polskiego rolnictwa wiążących się z 
wdrażaniem wymagań prawnych dotyczących ochrony roślin.
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metodyka

Badania dotyczą ostatnich dziesięciu lat, czyli okresu od grudnia 2003 roku (uchwalenie 
ustawy o ochronie roślin dostosowującej polskie prawo do wymogów Unii europejskiej 
przed akcesją) do roku 2013. Uwzględniono wymagania aktów prawnych dotyczące che-
micznej ochrony roślin oraz dostępną literaturę przedmiotu. ponadto, przeanalizowano 
dane na temat dostępności środków ochrony roślin pochodzące z ministerstwa rolnic-
twa i rozwoju wsi, Głównego Urzędu statystycznego oraz komisji europejskiej. przy 
opracowywaniu zmian dotyczących bezpieczeństwa wykorzystano dane państwowego 
zakładu Higieny – narodowego instytutu zdrowia publicznego (pzH) i kasy rolniczego 
Ubezpieczenia społecznego (krUs) dotyczące zatruć środkami ochrony roślin w polsce 
oraz wewnętrzne sprawozdania o działalności inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa. 
informacje dotyczące problematyki wprowadzenia integrowanej ochrony roślin są progno-
zą, podaną na podstawie obowiązujących aktów prawnych, stanu aktualnego oraz zjawisk 
obserwowanych w polskiej gospodarce.

prawodawstwo dotyczĄce ocHrony roŚlin w polsce

jako pierwszy akt prawny dotyczący 
ochrony roślin o charakterze organizacyjnym 
wydany w niepodległej polsce można trakto-
wać rozporządzenie prezydenta z 19 listopada 
1927 roku o zwalczaniu chorób roślin oraz 
o tępieniu chwastów i szkodników roślin. w 
okresie międzywojennym wydano łącznie 21 
aktów prawnych dotyczących ochrony roślin 
[matyjaszczyk 2011]. w późniejszych latach, 
wraz ze wprowadzaniem ochrony chemicznej i 
wzrostem intensywności produkcji rolnej liczba 
przepisów dotyczących ochrony roślin stopnio-
wo zwiększała się. w okresie przedakcesyjnym 
oraz po akcesji liczba aktów prawnych była 
wyjątkowo duża, ponieważ istniała konieczność 
dostosowania prawodawstwa krajowego do 
zasad obowiązujących w Ue (tab. 1.).

od przystąpienia polski do Unii europejskiej krajowe przepisy dotyczące ochrony 
roślin determinowane są głównie prawodawstwem unijnym. niektóre obowiązujące w 
naszym kraju akty prawne (m.in. rozporządzenie 1107/2009 dotyczące wprowadzania do 
obrotu środków ochrony roślin) to wyłącznie przepisy unijne, uchwalane przez parlament 
europejski i obowiązujące w państwach członkowskich na mocy tekstu uchwalonego, bez 
konieczności implementacji do prawodawstwa krajowego.

szczególnie silnie regulowana jest sfera rejestracji środków ochrony roślin. dzieje 
się tak ze względu na przesłanki merytoryczne: większość tych środków to substancje 
chemiczne przeznaczone do niszczenia organizmów żywych, wprowadzane celowo do 
środowiska, a także z uwagi na duże zainteresowanie opinii publicznej. zatem przepisy, 
a także odpowiednie procedury rejestracyjne wpływają na paletę środków dostępnych 

tabela 1. liczba wydanych w polsce 
aktów prawnych dotyczących ochrony 

roślin 

okres liczba aktów 
prawnych 

dotyczących 
ochrony roślin

dwudziestolecie 
międzywojenne 21

1945-1960 32
1961-1995 84
1996 do 30.04.2004 97
01.05.2004 do 2010 187

Źródło: opracowanie własne na podstawie 
[matyjaszczyk 2011, s. 100-130].
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dla rolników i w efekcie na możliwości produkcji rolnej. w kolejnych latach coraz pre-
cyzyjniej będzie uregulowana sfera stosowania środków ochrony roślin, aby uniknąć ich 
nadmiernego i niepotrzebnego wprowadzania do środowiska.

na zmiany dotyczące dostępności środków ochrony roślin oraz bezpieczeństwa ich 
stosowania w ostatnim dziesięcioleciu miała wpływ głównie dyrektywa rady 91/414 z dnia 
15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [dyrektywa 
1991]. wymagania tej dyrektywy zostały zaimplementowane do polskiego prawa na mocy 
Ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. [dzU 2004.11.94]. w najbliższych 
latach największy wpływ wywrą obowiązujące od 2011 roku rozporządzenie 1107/2009 
[rozporządzenie 2009] dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz 
dyrektywa 2009/128 [dyrektywa 2009] ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na 
rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. 

zmiany w dostĘpnoŚci Środków ocHrony roŚlin

w ostatnich latach we wszystkich państwach członkowskich Ue miało miejsce ogra-
niczenie liczby i różnorodności zarejestrowanych środków ochrony roślin. w wyniku 
realizacji postanowień dyrektywy 91/414 dokonano w Ue przeglądu substancji aktywnych 
środków ochrony roślin, który zakończono w 2009 roku. jego myślą przewodnią był 
absolutny priorytet bezpieczeństwa ludzi i środowiska nad poprawą poziomu produkcji 
rolniczej. aby utrzymać środki ochrony na rynku, producenci musieli wykonać wiele 
kosztownych i czasochłonnych badań udowadniających, że ich produkty są bezpieczne. 
ze względu na koszty [ecpa 2013] często rezygnowali z utrzymania swoich produktów 
na rynku. w efekcie wycofano ze stosowania około 74% (w tym 67% bez oceny, a 7% po 
negatywnej ocenie) substancji aktywnych środków ochrony roślin, stosowanych wcześniej 
w Ue [directorate General 2009]. 

w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa przegląd osiągnął swój cel. chemiczna ochrona 
roślin jest obecnie znacznie bezpieczniejsza niż w latach 90. xx wieku. przegląd przyczynił 
się jednak również do wyeliminowania z rynku niewielkich firm, których nie stać było na 
ponoszenie kosztów badań, wzrostu kosztów chemicznej ochrony, a także wyeliminowania 
wielu bezpiecznych środków (w tym biologicznych i opartych na substancjach pochodzenia 
naturalnego), które nie generowały wysokich przychodów.

pozostałe na rynku duże firmy agrochemiczne rejestrują swoje preparaty głównie do 
zastosowania w uprawach wielkoobszarowych, gdzie sprzedaż jest duża i łatwo odzy-
skać nakłady poniesione na badania i rejestrację. dostęp do środków przeznaczonych do 
ochrony pszenicy, rzepaku czy kukurydzy jest w polsce dobry [ministerstwo rolnictwa 
2013]. jednak producenci wielu upraw małoobszarowych (np. warzyw, owoców i ziół) 
mają problem z dostępnością ochrony chemicznej. do ochrony niektórych upraw nie są 
zarejestrowane żadne środki ochrony roślin [wolny 2012]. 

w wielu państwach Ue rejestracje na uprawy małoobszarowe zostały utrzymane ze 
względu na aktywność organizacji rolniczych, bądź zaangażowanie organów państwowych. 
w polsce organizacje rolnicze zazwyczaj nie są silne ekonomicznie i często mają problemy 
z koordynacją działań [studniarski 2013], a jednocześnie brakuje środków z budżetu na 
wykonywanie badań. w przeszłości nie było również sprawnych, ułatwiających rozszerze-
nie zakresu rejestracji środków dla upraw małoobszarowych, chociaż obecnie stworzono 
procedurę, która dobrze funkcjonuje [ministerstwo rolnictwa 2012].
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spadek dostępności środków ochrony roślin dla upraw małoobszarowych w polsce 
był silniejszy niż w państwach, z którymi konkurujemy na wspólnotowym rynku. dostęp 
polskich producentów warzyw, owoców, ziół, roślin ozdobnych czy małoobszarowych 
roślin rolniczych do ochrony chemicznej jest zazwyczaj trudniejszy niż ich konkurentów 
w wielkiej Brytanii, niemczech czy Holandii, mimo że częstokroć areał zasiewów jest 
w naszym kraju większy. czasem w polce brakuje jakiejkolwiek ochrony chemicznej, 
przy całkiem dobrym jej dostępie dla tych samych upraw w innych krajach. na przykład 
nie ma u nas środków chemicznych do ochrony gorczycy sarepskiej przed chorobami i 
chwastami, podczas gdy w wielkiej Brytanii (gdzie areał gorczycy jest mniejszy) jest 
zarejestrowanych kilkadziesiąt herbicydów zawierających 13 substancji aktywnych i 
kilkanaście fungicydów z 6 substancjami aktywnymi. do ochrony roślin ozdobnych ce-
bulowych przed chwastami nie ma w polsce zarejestrowanych żadnych środków, podczas 
gdy w wielkiej Brytanii jest kilka herbicydów zawierających dwie substancje aktywne, a 
w Holandii kilkadziesiąt środków zawierających 11 substancji aktywnych [matyjaszczyk, 
dobrzański 2013, matyjaszczyk 2012]. polscy rolnicy mają zatem do dyspozycji mniej 
środków chemicznych niż ich konkurenci. powoduje to, że pozycja konkurencyjna naszych 
producentów rolnych jest gorsza. 

teoretycznie sytuacja braku środków do produkcji rolnej mogłaby prowadzić do rezy-
gnacji z uprawy pewnych gatunków roślin. Uprawa roślin małoobszarowych bez ochrony 
chemicznej nie zawsze jest możliwa. w większości przypadków można ją prowadzić, ale 
wzrastają koszty produkcji i spada jej opłacalność [nowacki 2008]. rezygnacja z uprawy 
przyczyniłaby się do spadku bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz utraty przez 
rolników niektórych źródeł dochodu. jednak gospodarstwu wyspecjalizowanemu w upra-
wie gatunków roślin na małym obszarze, stosującemu odpowiednią technologię produkcji, 
sprzęt oraz pomieszczenia (np. suszarnie, sortownie czy przechowalnie) nie jest łatwo 
dokonać gruntownej zmiany kierunku produkcji. w praktyce obserwuje się zatem raczej 
wzrost liczby nielegalnych zastosowań, wykrywanych podczas laboratoryjnych kontroli 
pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych [nowacka i inni 2012]. nielegalne 
zastosowanie środków ochrony roślin jest dla rolników ekonomicznie korzystniejsze niż 
rezygnacja z uprawy. w niektórych przypadkach może jednak powodować zagrożenie dla 
konsumentów, a zawsze świadczy o braku poszanowania prawa. 

powyższa sytuacja prowadzi do wniosku, że konieczna jest nie tylko realizacja prze-
pisów unijnych, ale także przewidywanie skutków wprowadzanych zmian. niezbędne jest 
również podejmowanie w porę działań łagodzących lub zapobiegających ewentualnym 
niepożądanym zjawiskom. Brak takich działań może spowodować, że następstwa wpro-
wadzania unijnych przepisów będą negatywne i będą skutkowały np. spadkiem konku-
rencyjności polski jako producenta płodów rolnych.

zmiany dotyczĄce Bezpieczeństwa

Unijne przepisy kładą duży nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, zwierząt 
oraz środowiska naturalnego. warto jednak podkreślić, że pewne działania, które w skali 
Ue staną się obowiązkowe za kilka lat, w polsce są już wprowadzone. rejestracja zatruć 
środkami ochrony roślin, która ma się stać wkrótce obowiązkowa w całej Ue, jest prowa-
dzona w polsce nieprzerwanie od końca lat 60. xx wieku, chociaż w węższym zakresie 
niż tego wymagają nowe przepisy [panasiuk, paprzycki 2006]. 
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najwyższą liczbę zatruć środkami ochrony roślin w polsce odnotowano w 1983 roku, 
było to 286 przypadków [panasiuk, paprzycki 2006]. najwięcej zatruć środkami ochrony 
roślin ze skutkiem śmiertelnym (58) odnotowano w 1986 roku (statystyki uwzględniają 
próby samobójcze oraz przypadkowe spożycie przez dzieci i osoby nietrzeźwe). w latach 
80. xx wieku liczba zarejestrowanych zatruć przekraczała zwykle 200 przypadków rocz-
nie [panasiuk, paprzycki 2006], zaś pod koniec lat 90. wynosiła ponad 100. w ostatnim 
dziesięcioleciu liczba przypadków zatruć środkami ochrony roślin zmniejszała się i obecnie 
wynosi kilkadziesiąt, przy czym w ostatnich latach odnotowywano rocznie od jednego 
do siedmiu zatruć ze skutkiem śmiertelnym [czarkowski i in. 2011]. ten wyraźny spadek 
liczby zatruć był powiązany ze zmianami wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
chemicznej ochrony i wycofywania licznych agrochemikaliów z rynku. spadek liczby za-
truć może być efektem statystycznym, wywołanym tym, że nie wszystkie przypadki zatruć 
zgłoszono [czarkowski i in. 2011]. jednak dane krUs, które są pełne, także wskazują na 
wyraźny spadek zatruć wśród osób ubezpieczonych w krUs [Wypadki… 2011].

na liczbę zatruć środkami ochrony roślin wpływa wiele czynników. mogą to być np. 
prawidłowa rozpoznawalność i zgłaszalność zatruć czy skuteczność szkoleń BHp [Brzeski, 
sodolski 2013]. jedną z przyczyn wysokiej liczby zatruć pod koniec lat 80. i na początku 
lat 90. xx wieku mogły być przemiany gospodarcze i przechodzenie ziemi rolniczej w ręce 
osób prywatnych, nie zawsze mających odpowiednią wiedzę na temat zagrożeń związanych 
z chemiczną ochroną roślin i niepoinformowanych o tym, jak prawidłowo przechowywać 
oraz stosować agrochemikalia [pruszyński, moczyński 1992]. 

niewątpliwie jednak zmiany prawne w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy 
bezpieczeństwa. można wymienić co najmniej następujące działania narzucane regula-
cjami  prawnymi:
 – wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla osób stosujących środki ochrony roślin, 

sklasyfikowanych jako toksyczne i bardzo toksyczne na polach i w magazynach, a 
także dla sprzedawców, w drugiej połowie lat 90. [Ustawa o ochronie roślin upraw-
nych 1995]. zgodnie z prawem bez odpowiedniego szkolenia nie można było nabyć 
takiego preparatu. szkolenia te są nadal obowiązkowe i aktualnie obejmują wszystkich 
profesjonalnych użytkowników. do chwili obecnej w polsce szkolenia takie ukończyło 
ponad milion osób [Informacja... 2011],

 – obowiązkowe badania sprzętu do wykonywania zabiegów ochrony roślin, w specja-
listycznych stacjach mających odpowiednie uprawnienia [Ustawa o ochronie roślin 
uprawnych 1995], wprowadzone pod koniec lat 90. i obowiązujące do chwili obecnej,

 – stopniowe wycofywanie ze stosowania substancji aktywnych, których bezpieczeństwo 
nie zostało udowodnione. wycofywanie rozpoczęło się już pod koniec lat 90. na pod-
stawie decyzji jednostek nadzorujących rejestrację środków ochrony roślin w polsce, 
a przybrało na sile po przystąpieniu polski do Ue [Ustawa o ochronie roślin 2003].
pod wpływem unijnych przepisów będą wkrótce wprowadzone inne działania na rzecz 

bezpieczeństwa, jak obowiązek regularnego kalibrowania opryskiwaczy przez rolników, zakaz 
wykonywania zabiegów agrolotniczych czy dalsze zaostrzenie wymagań rejestracyjnych. 
należy pracować nad uświadamianiem rolnikom ich obowiązków wobec osób postronnych.
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oBowiĄzkowa inteGrowana ocHrona roŚlin  
od 1 stycznia 2014 rokU

celem integrowanej ochrony roślin jest zmniejszenie zależności od chemicznej ochrony 
poprzez wykorzystanie dostępnych i opłacalnych możliwości niechemicznych oraz przez 
unikanie zbędnych zabiegów agrochemikaliami. wprowadzenie nowych przepisów jest 
poważnym wyzwaniem dla wszystkich państw członkowskich. Będzie wymagało zmiany 
podejścia do ochrony roślin i położenia większego nacisku na działania niechemiczne 
[dyrektywa 2009]. mimo obowiązkowego wprowadzenia integrowanej ochrony roślin od 
stycznia 2014 roku, należy oczekiwać, że działania w tym kierunku będą kontynuowane przez 
następne lata, a przepisy stopniowo zaostrzane. trzeba poważnie liczyć się z możliwością, że 
w przyszłości zostaną wprowadzone ilościowe ograniczenia dotyczące stosowania chemicz-
nej ochrony oraz rozwiązania, w których od prawidłowego stosowania zasad integrowanej 
ochrony roślin zostanie uzależniona wypłata unijnych subsydiów do produkcji rolnej.

redukcja zależności od chemicznej ochrony jest możliwa, ale wymaga od rolnika 
wiedzy, a także dostępu do infrastruktury (stacje meteorologiczne, systemy wspomagania 
decyzji, progi szkodliwości). wprowadzenie integrowanej ochrony roślin może w pozytyw-
ny sposób wpłynąć na oblicze polskiego rolnictwa. wymaga jednak poważnego wysiłku 
nie tylko od rolników, ale także ze strony jednostek naukowych i instytucji działających 
na rzecz rolnictwa. jeżeli działania te zostaną zaniedbane, może to negatywnie odbić się 
na konkurencyjności polskiego rolnictwa w przyszłości.

w przededniu obowiązku wprowadzenia integrowanej ochrony roślin w Ue pol-
skie rolnictwo jest w stosunkowo dobrej sytuacji. w porównaniu z innymi państwami 
wspólnoty mamy niskie zużycie środków ochrony roślin, szacowane na 1,4 kg substancji 
aktywnej na 1 ha [matyjaszczyk 2013]. duże rozdrobnienie gospodarstw, paradoksalnie, 
może okazać się zaletą z punktu widzenia integrowanej ochrony roślin – sprzyja bowiem 
bioróżnorodności, a miedze pomiędzy polami stanowią naturalne środowisko dla rozwoju 
pożytecznych organizmów. ponadto w polsce, zwłaszcza w niewielkich gospodarstwach, 
stosuje się jeszcze wiele tradycyjnych metod uprawy roli, które są niezwykle korzystne z 
punktu widzenia zasad integrowanej ochrony roślin.

nie można jednak poprzestać na stwierdzeniu, że sytuacja jest dobra. nie należy zapominać 
o poważnych problemach, które we wdrażaniu integrowanej ochrony może rodzić struktura 
upraw (3/4 powierzchni ornej w polsce zajmują zboża), gdyż jest ona dużym wyzwaniem w 
prowadzeniu prawidłowego płodozmianu. słabością polskiego rolnictwa jest także doradz-
two. w polsce doradców jest za mało, a ci, którzy są, koncentrują się na poradach w zakresie 
wypełniania wniosków o różnego typu dofinansowania (ponieważ na to jest największe zapo-
trzebowanie) i tracą kontakt z praktycznymi problemami uprawy roli [matyjaszczyk 2013]. 
tymczasem funkcja doradztwa we wdrażaniu integrowanej ochrony roślin jest kluczowa. 

różnego typu systemy wspomagania decyzji dotyczących wykonywania zabiegów 
ochrony roślin, które na podstawie modeli i danych meteorologicznych sugerują wykonanie 
zabiegu chemicznego w określonym terminie (lub jego pominięcie), powinny być dostępne 
dla rolników i stosowane szerzej niż obecne. Barierą dla stosowania systemów wspomagania 
decyzji jest fakt, że niektóre z nich dostępne są tylko dla wybranych grup rolników albo że 
zawierają informacje dotyczące konkretnego regionu, a nie całej powierzchni kraju. dla 
prawidłowego stosowania systemów wspomagania decyzji konieczne jest opracowanie 
lub zaktualizowanie progów szkodliwości organizmów szkodliwych, tymczasem jest to 
możliwe tylko na drodze długotrwałych badań, na które brakuje środków.
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Brak aktywności w zakresie wdrażania zasad integrowanej ochrony roślin może 
doprowadzić do tego, że mimo dobrej pozycji wyjściowej, pozostaniemy z tyłu, a nasza 
pozycja konkurencyjna na wspólnotowym rynku będzie słabła.

podsUmowanie

zmiany przepisów dotyczących ochrony roślin wpływają na praktykę polskiego rol-
nictwa. dla utrzymania konkurencyjności naszego rolnictwa konieczne jest organizacyjne 
wsparcie rolników przez administrację państwową w realizacji tych przepisów. skutki 
zmian przepisów są zarówno pozytywne (spadek liczby zatruć), jak i negatywne (bardzo 
ograniczone możliwości chemicznej ochrony wielu upraw małoobszarowych). warto pa-
miętać, że działania zmierzające do poprawy środowiska naturalnego mogą mieć skutki 
uboczne. niektóre wymagania stanowią bowiem pewne utrudnienia dla praktyki produkcji 
rolnej. pojawiają się wymagania formalne dotyczące konieczności dokumentowania pew-
nych działań, doskonalenia sprzętu bądź zdobywania kwalifikacji. poza realizacją wymagań 
należy zatem umiejętnie przewidywać gospodarcze skutki wdrażania nowych przepisów. 
w sytuacjach, gdy skutki te mogą być negatywne albo stanowić barierę dla producentów 
rolnych, należy w odpowiednim czasie podejmować działania zapobiegawcze.

w kontekście zapewnienia odpowiedniego zaplecza dla wdrożenia integrowanej ochro-
ny roślin konieczne jest wsparcie dla doradztwa rolniczego, badania nad progami szkodli-
wości oraz rozwój systemów wspomagania decyzji i ich popularyzacja wśród rolników.
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s y n o p s i s. w artykule przedstawiono rzeczywisty i optymalny okres mlecznego użytko-
wania krów rasy polskiej holsztyno-fryzyjskiej, odmiany czarno-białej. rzeczywisty okres 
użytkowania mlecznego krów wynosił około 3 laktacji, natomiast optymalny powinien wy-
nosić od 5 do 8 laktacji. Główną przyczyną krótszego okresu użytkowania krów był wysoki 
poziom brakowania, który przekraczał 30%. spowodowany był głównie jałowością (około 
60-procentową), chorobami układu rozrodczego i wymion.

wstĘp

produkcja mleka jest tą działalnością produkcji zwierzęcej, w której po wprowadzeniu 
zasad gospodarki rynkowej w 1989 roku miały miejsce daleko idące zmiany ilościowe i jako-
ściowe. zmniejszyła się liczba gospodarstw zajmujących się produkcją mleka. w 1996 roku 
liczba gospodarstw utrzymujących krowy wynosiła 1308,6 tys., a w 2010 r. 453,9 tys. spadek 
wynosił 65,4% i związany był ze wzrostem koncentracji i skali produkcji [Zwierzęta… 2011].  
przyspieszenie procesów koncentracji nastąpiło po integracji polski z Unią europejską.  
w 2003 roku liczba dostawców hurtowych wynosiła 355 tys., natomiast w 2013 roku tylko 
144,67 tys. (wg stanu na 31 marca)1, a więc spadek wynosił 59,3%. wzrosła jednocześnie 
skala dostaw w przeliczeniu na jednego dostawcę. w 2003 roku wynosiła ona 24 tony mle-
ka, natomiast w 2013 r. 67,69 ton. wzrost był prawie trzykrotny, a liczba utrzymywanych 
krów przez jednego dostawcę wzrosła z 6 do 15. procesom koncentracji towarzyszył wzrost 
wydajności mlecznej. ilustracją zachodzących zmian w produkcji mleka jest rysunek 1. 

mleko jako surowiec stanowi podstawę działania przemysłu mleczarskiego, który 
swoimi produktami z powodzeniem konkuruje na rynkach Unii europejskiej i poza nią. 
Świadczy o tym utrzymujący się od kilku lat dodatni bilans handlu zagranicznego pro-
duktami przemysłu mleczarskiego. w 2012 roku saldo handlu zagranicznego produktami 
mleczarskimi wynosiło 913 mln euro [Handel … 2012, s. 37-40]. konsekwencją zniesienia 
kwot mlecznych po 2015 roku będzie prawdopodobnie spadek cen skupu mleka, a zatem 
1 według danych agencji rynku rolnego.



rzeczywisty a optymalny okres UŻytkowania krów mlecznycH 91 

i opłacalności jego produkcji. producenci w tej sytuacji zmuszeni będą do obniżania 
kosztów produkcji poprzez dalszy wzrost skali produkcji (obniżenie kosztów stałych). 
jednym z podstawowych czynników mających wpływ na opłacalność produkcji mleka 
jest okres mlecznego użytkowania krów, który w ostatnich latach wynosił około 3 lakta-
cji [Produkcja, koszty… 2013]. określić go należy jako krótki. krowa z merytorycznego 
punktu widzenia powinna być traktowana jak środek trwały, mimo że w obowiązującym 
systemie rachunkowości nie oblicza się amortyzacji stada podstawowego2. zmniejszenie 
wartości stada uwzględnia się w kosztach produkcji mleka przez aktualizację wyceny 
wartości stada krów między stanem na koniec i początek roku. 

celem artykułu jest przedstawienie rzeczywistego okresu użytkowania krów mlecz-
nych, jego ocena i wskazanie czynników wpływających na długość tego okresu, a także 
jego związek z opłacalnością produkcji mleka. ocena rzeczywistego okresu użytkowania 
krów mlecznych dokonana zostanie przez jego porównanie z okresem optymalnym z 
ekonomicznego punktu widzenia.

Źródła danycH. zastosowane metody

podstawowym źródłem materiałów badawczych były dane zgromadzone w ramach 
systemu symlek udostępnione przez polską federację Hodowców Bydła i producen-
tów mleka (pfHBipm). w celu oceny okresu użytkowania krów mlecznych i przyczyn 
brakowania krów analizą objęto wybrakowane krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej 
odmiany czarno-białej w 2011 roku z obszaru województwa mazowieckiego. województwo 
to wybrano ze względu na występowania w nim największej liczby krów tej rasy, objętych 
kontrolą użytkowości przez pfHBipm. w 2011 r. kontrolą w tym województwie objętych 
było 96 023 krów, co stanowiło 12,3% całej zbiorowości ocenianych krów tej rasy w polsce. 
analizą objęto 25 368 krów, które zostały wybrakowane w tym roku. ich udział w całkowitej 
liczbie ocenianych krów tej rasy w województwie mazowieckim wynosił 26,4%. korzystając 
z danych systemu symlek ustalono okres mlecznego użytkowania krów i przyczyny ich 
2 Środkiem trwałym jest środek użytkowany dłużej niż rok i w związku z tym podlega amortyzowaniu.  

w praktyce nie amortyzuje się stada podstawowego.

rysunek 1. pogłowie bydła, produkcja mleka i wydajność mleka krów w polsce w latach 1990-2012
Źródło: [ziętara 2013].
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brakowania. optymalny okres użytkowania krów mlecznych określono metodą kalkulacyjną 
z wykorzystaniem metody wartości kapitału i rocznej raty [Ekonomiczne aspekty… 1983, 
s. 62-64 ]. metoda wartości kapitału polega na obliczeniu wielkości kapitałów dla różnych 
okresów mlecznego użytkowania krów mlecznych według wzoru (1): 

WkoN = –CZ+WrzN * q-N +    ∑ (NB)q–i

n

i=1

  (1)

gdzie: WkoN – wartość kapitału z tytułu użytkowania krowy w poszczególnych okresach 
(w latach), CZ – cena zakupu lub wychowu jałówki cielnej, Wrz – wartość rzeźna wybra-
kowanej krowy, N – numer kolejnego roku użytkowania, NB – nadwyżka bezpośrednia 
w kolejnych latach użytkowania, q – czynnik procentowy (q= 1 + 0,0p), qN – wartość 
kapitału po N latach, q-N – wartość kapitału przed N laty.

według metody wartości kapitału optymalny okres użytkowania krowy mlecznej wy-
stąpi w laktacji N, w której wartość kapitału ogółem Wko∞ osiągnie maksimum. Ustalamy 
go według wzoru (2):

Wko∞ = WkoN = 
qN 

qN – 1     (2)

gdzie: Wko∞ – wartość kapitału (ogółem) zapewniająca zysk w postaci procentu składanego 
równy wielkości WkoN uzyskanego z tytułu użytkowania krowy.

według metody rocznej raty optymalny okres użytkowania krowy wystąpi w mo-
mencie, w którym zysk średni osiągnie wartość maksymalną i jednocześnie zrówna się z 
zyskiem krańcowym, zgodnie ze wzorami (3) i (4):

ZS = WkoN = 
qN (q – 1) 

qN – 1
  (3)

gdzie: ZS – zysk średni (przeciętny) z danego okresu użytkowania

ZK = NB + WrzN –WrzN-1 *q  (4)

gdzie: ZK – zysk krańcowy.

przeprowadzone badania mają charakter modelowy. z tego względu podstawowe zna-
czenie ma przyjęcie określonych parametrów. tam gdzie było to możliwe, posłużono się 
rzeczywistymi wielkościami. w pozostałych przypadkach zastosowano metodę ekspercką. 
wydajność mleczną krów w kolejnych laktacjach określono na podstawie danych systemu 
symlek obejmujących zbiorowość 25 368 krów wybrakowanych w 2011 roku. dokonano 
podziału badanej zbiorowości na klasy według średniej wydajności w laktacji w okresie 
użytkowania. wydzielono następujące klasy wydajności mlecznej: do 4 tys. kg, 4-5, 5-6, 
6-7, 7-8, 8-9 i powyżej 9 tys. kg mleka w laktacji. na podstawie rzeczywistych wydajności 
wykreślono krzywe laktacji za pomocą funkcji kwadratowej o następującej postaci: 

Y = a + bx – cx2     (5)

gdzie: Y – wydajność mleka w kolejnych laktacjach, x – numer kolejnej laktacji.
obliczenia optymalnego okresu użytkowania mlecznego krów dokonano dla wy-

branych przedziałów wydajności mlecznej. pominięto przedziały wydajności mlecznej: 
4-5 i 5-6 tys. kg mleka od krowy z powodu trudności z wykreśleniem krzywych laktacji.



rzeczywisty a optymalny okres UŻytkowania krów mlecznycH 93 

rzeczywisty okres UŻytkowania krów mlecznycH i czynniki 
Go okreŚlajĄce

Średni okres użytkowania krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czar-
no-białej w latach 2009 i 2011 wynosił w polsce odpowiednio 3,14 i 3,15 laktacji. w 
województwie mazowieckim był nieco dłuższy i wynosił odpowiednio: 3,26 i 3,32 laktacji 
[Ocena i hodowla… 2010, 2012]. najdłuższy okres użytkowania mlecznego krów tej 
rasy wystąpił w 2009 roku w województwie podkarpackim, gdzie wynosił 3,66 laktacji, 
a w 2011 roku w województwie świętokrzyskim (3,6 laktacji). spośród innych ras dłuższe 
okresy mlecznego użytkowania wystąpiły w 2011 roku u krów rasy polskiej czarno-bia-
łej (4,15 laktacji) i polskiej czerwonej (4,13 laktacji) [Ocena i hodowla… 2012]. okres 
mlecznego użytkowania krów nie uległ istotnej zmianie w stosunku do wcześniejszych 
lat. według jakuba lipińskiego [1981, s. 11], w 1980 roku okres użytkowania mlecznego 
krów w państwowych gospodarstwach rolnych wynosił 3,4 roku, natomiast w rolniczych 
spółdzielniach produkcyjnych był krótszy i wynosił 2,66 roku, a w gospodarstwach indy-
widualnych 5,16 roku. 

 przyczyną stosunkowo krótkiego okresu użytkowania krów było nadmiernie wysokie 
brakowanie krów spowodowane różnymi przyczynami. w tabeli 1. podano strukturę bra-
kowania krów z uwzględnieniem ich przyczyn. wydzielono umownie dwa okresy brako-
wania krów: pierwszy obejmował 1-5 laktacji, a drugi 6-14 laktacji3. w pierwszym okresie 
wybrakowano 87% krów. najpoważniejszą przyczyną brakowania, zarówno w pierwszym, 
jak i całym okresie, była jałowość i choroby układu rozrodczego. w pierwszym okresie 
z tego powodu wybrakowano 45,3%, natomiast w całym okresie 44,4% krów. kolejnymi 
istotnymi przyczynami w pierwszym okresie były choroby wymion (13,7%), sprzedaż do 
dalszego chowu (11,2%), choroby kończyn (7,9%) i wypadki losowe (7,4%). pomijając 
sprzedaż do dalszego chowu, którą należy potraktować jako selekcję, to łączne wymuszone 
przyczyny brakowania w pierwszym okresie wyniosły 74,3%, natomiast w całym okresie 
73,4%. Brakowania z powodu chorób układu pokarmowego wynosiły około 4%. Brakowa-
nie z powodu niskiej wydajności jako celowego działania selekcyjnego wyniosły zaledwie 
około 2%. pozostałe przyczyny w pierwszym okresie wynosiły 8,4%. obejmowały one 
choroby układu oddechowego, choroby zakaźne i inne. w drugim okresie udział pozostałych 
przyczyn wynosił 17%, a wśród nich dominowała starość (11,2%). Uogólniając, można 
stwierdzić, że brakowanie krów było w 73,4% wymuszone, spowodowane jałowością i 
chorobami układu rozrodczego, chorobami wymion i kończyn oraz wypadkami losowymi. 
wymuszenie brakowania nie oznacza braku wpływu rolnika na jego wielkość.

w tabeli 2. podano liczbę i strukturę wybrakowanych krów w kolejnych laktacjach, 
liczbę zabiegów unasienniania oraz wydajność mleka i średnią wielkość stad. z podanych 
liczb wynika, że najwyższy był udział brakowanych krów w pierwszych trzech laktacjach 
(wynosił 63,6%), a w okresie piątej laktacji wybrakowano 87% krów. spośród 25 368 
wybrakowanych w 2011 roku krów tylko 69 (0,2%) było użytkowanych przez ponad 
dziesięć laktacji. 

Średnia liczba zabiegów inseminacyjnych w pierwszych trzech laktacjach wyno-
siła 2,39, a w ostatniej laktacji w tym okresie wynosiła 2,544. liczby te korespondują 
z przedstawionymi wcześniej przyczynami brakowania, czyli jałowością i chorobami 
układu rozrodczego. od pierwszej do trzeciej laktacji zaobserwowano rosnącą wydajność, 
3 okresy te wydzielono umownie, biorąc pod uwagę nasilenie brakowania.
4  chodzi o liczbę zabiegów inseminacyjnych do skutecznego pokrycia.
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której maksymalna wielkość (7131 kg) została osiągnięta w trzeciej laktacji. począwszy 
od 4 laktacji wydajność obniżała się do 4973 kg w dziesiątej i do 3906 kg w czternastej 
laktacji. zaobserwowano również pewien związek między wielkością stada a długością 
okresu użytkowania krów. zróżnicowanie wielkości stada nie było duże, mieściło się w 
przedziale od 34 do 58 krów. skala ta nie jest znacząca z uwagi na fakt, że w województwie 
mazowieckim dominują gospodarstwa rodzinne.

tabela 1. przyczyny brakowania krów w województwie mazowieckim w 2011 roku

przyczyny brakowań laktacje 1-5 laktacje 6 - 14 razem laktacje
1 - 14

liczba % liczba % liczba %
jałowość i choroby układu 
rozrodczego

9 992 45,3 1 267 38,8 11 259 44,4

choroby wymion 3 045 13,7 517 15,8 3 562 14,0
sprzedaż do dalszego chowu 2 456 11,2 298 9,2 2 754 10,9
choroby kończyn 1 726 7,9 269 8,2 1 995 7,9
wypadki losowe 1 616 7,4 201 6,1 1 817 7,1
choroby układu 
pokarmowego

931 4,2 115 3,5 1 046 4,1

niska wydajność 441 1,9 48 1,4 489 2,0
pozostałe 1 887 8,4 559 17,0 2 446 9,6
razem 22 094 100,0 3 274 100,0 25 368 100,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych systemu symlek.

tabela 2. liczba i struktura wybrakowanych krów w kolejnych laktacjach, liczba zabiegów 
unasienniania oraz wydajność mleka i wielkość stad

kolejne 
laktacje

liczba i 
struktura krów

liczba zabiegów 
inseminacyjnych

liczba zabiegów 
inseminacyjnych 

w ostatniej laktacji

Średnia 
wydajność 
mleka [kg]

Średnia 
wielkość 

stada [szt.]liczba %
i 5 868 23,2 2,74 2,74 6 780 54,1
ii 5 328 21,0 2,31 2,50 7 085 57,1
iii 4 946 19,4 2,13 2,37 7 131 57,9
iV 3 551 14,0 1,97 2,27 6 869 57,6
V 2 401 9,4 1,86 2,07 6 660 48,5
Vi 1 532 6,5 1,82 2,11 6 290 54,0
Vii 881 3,4 1,73 2,14 5 939 41,6
Viii 441 1,7 1,62 1,82 5 823 37,5
ix 250 0,9 1,59 1,82 5 580 32,9
x 101 0,3 1,67 2,36 4 973 36,3
xi 45 0,1 1,61 1,69 4 799 30,0
xii 15

}0,1
1,58 1,50 4 280 25,6

xiii 5 1,84 2,00 4 220 29,1
xiV 4 1,53 2,50 3 903 33,9
razem 25 368 100,0 x x 6 647 x 

Źródło: jak w tabeli 1.
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 przeciętna wydajność mleka w zbiorowości wybrakowanych krów wynosiła 6647 kg  
w laktacji, przy rozpiętości od 2 861 kg w grupie o wydajności do 4 tys. kg do 11 084 
kg w grupie o wydajności 9000 kg i więcej mleka w laktacji (tab. 3.). rozkład badanej 
zbiorowości krów według poziomu wydajności mleka był mało zróżnicowany, był zawarty 
w przedziale 10,1-17,8%. najniższy był udział krów o wydajności 8-9 tys. kg (10,1%), 
natomiast najwyższy krów o wydajności 9 tys. kg i więcej (17,8%). z poziomem wydaj-
ności mleka koresponduje średnia liczba laktacji. przy najniższej wydajności krowy były 
użytkowane przez niecałe dwie laktacje (1,79). w kolejnych poziomach wydajności liczba 
laktacji zwiększała się do prawie czterech (3,83) w poziomie 6-7 tys. kg. w kolejnych 
wyższych poziomach okres użytkowania wyraźnie się skracał. przy wydajności 9 tys. kg 
i więcej wynosił niecałe trzy laktacje (2,76). 

z okresem użytkowania mlecznego krów koresponduje wielkość brakowania krów. 
w grupie o najniższej wydajności brakowanie wynosiło 55,8%. w grupach o wyższych 
wydajnościach ulegało zmniejszeniu do 26,1% przy wydajności z przedziału 6-7 tys. kg. 
przy dalszym wzroście wydajności zwiększało się również brakowanie, osiągając 36,2% 
przy wydajności 9 tys. kg i więcej. podsumowując, można stwierdzić występowanie 
związku między poziomem wydajności mleka a okresem użytkowania mlecznego i po-
ziomem brakowania. 

nasuwa się jednak pytanie, czy stwierdzone prawidłowości mają charakter bezwzględ-
ny? może jednak bardziej zależą od hodowcy, czyli sposobu prowadzenia stada? pewną 
odpowiedź na te pytania dają wyniki badań porównawczych prowadzonych wśród produ-
centów mleka zrzeszonych w europejskim związku producentów mleka (ang. European 
Dairy Farmers), zamieszczone w tabeli 4.

tabela 3. poziomy wydajności mleka krów w badanej zbiorowości w 2011 roku

poziomy 
wydajności 
mleka w tys. kg

Średnia 
wydajność w 
laktacji [kg]

liczba krów w 
grupie [szt.]

struktura
[%]

Średnia liczba 
laktacji

poziom 
brakowania 

[%]
do 4 2 861 3 941 15,6 1,79 55,8
4-5 4 542 2 817 11,1 3,25 30,8
5-6 5 519 3 921 15,4 3,69 27,1
6-7 6 493 4 087 16,2 3,83 26,1
7-8 7 480 3 515 13,8 3,68 27,2
8-9 8 476 2 576 10,1 3,41 29,3
9 i powyżej 11 084 4 511 17,8 2,76 36,3
razem/średnio 6 647 25 368 100,0 3,17 31,5

Źródło: jak w tabeli 1.

tabela 4. cechy organizacyjne stad krów w gospodarstwach rolniczych w 2010 r.

wyszczególnienie polska Średnia edf edf +25 edf - 25
liczba gospodarstw 28 289 72 72
liczba krów w gospodarstwie [szt.] 154 221 311 159
wydajność mleka krów [kg] 7208 8136 7500 8125
poziom brakowania krów [%] 22,0 29,0 25,0 31,0

Źródło: [ziętara 2012, s. 53].
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w 2010 r. badaniami było objętych 289 gospodarstw, w tym 28 z polski. w badanej 
zbiorowości obliczono wartości średnie, a ponadto wyodrębniono grupę 25% (kwartyl) 
najlepszych gospodarstw pod względem uzyskiwanych wyników ekonomicznych i 25% 
najsłabszych. w polsce badaniem objęto gospodarstwa o większej skali, w których średnia 
wielkość stada wynosiła 154 krów. Była ona jednak znacznie niższa niż średnia i prawie 
dwukrotnie niższa niż w grupie najlepszych gospodarstw. różnice w wydajności mlecznej 
były nieistotne między badanymi grupami. w polskich gospodarstwach wydajność wynosiła 
7208 kg mleka i była zbliżona do wydajności w grupie najlepszych, w których wynosiła 
7500 kg. poziom brakowania krów w polskich gospodarstwach wynosił 22% i był niższy 
niż w kwartylu najlepszych gospodarstw, gdzie wynosił 25%, natomiast w najsłabszych 
gospodarstwach poziom ten wynosił 31%. oznacza to jednocześnie, że w polskich go-
spodarstwach krowy były użytkowane przez 4,5 laktacji, a w najlepszych gospodarstwach 
przez 4 laktacje, natomiast w najsłabszych 3,2 laktacji. podane liczby świadczą o tym, że 
poziom brakowania krów i związany z nim okres ich użytkowania w dużym stopniu zależą 
od hodowcy, czyli od sposobu prowadzenia danego stada.

okreŚlenie optymalneGo okresU UŻytkowania krów 
mlecznycH

punktem wyjścia przy określaniu optymalnego okresu użytkowania krów mlecznych 
było wyznaczenie krzywych laktacji w przyjętych poziomach wydajności mleka. pominięto 
klasy w wydajności 4-5 i 5-6 tys. kg na laktację. w tych klasach wydajności maksymalną 
wydajność krowy osiągały już w pierwszej laktacji. w kolejnych laktacjach wydajność 
zdecydowanie malała. taki przebieg laktacji uznano za nietypowy. za typową krzywą lak-
tacji przyjęto jej przebieg zgodnie z funkcją kwadratową według wzoru (5). taki przebieg 
laktacji określił we wcześniejszych badaniach edward dymnicki [1979]. na rysunku 2. 
przedstawiono krzywe laktacji dla przyjętych klas wydajności mleka.

wydajność mleka w kolejnych laktacjach stanowiła podstawę obliczenia wartości 
produkcji mleka w poszczególnych laktacjach. przyjęto cenę zbytu mleka na poziomie 
1,25 zł/kg [Rynek rolny 2013, s. 44]. drugi składnik przychodu stanowiła wartość cielęcia, 
którą przyjęto na poziomie 460 zł (40 kg x 11,5zł/kg) [Rynek rolny 2013, s. 49]. wartości 

rysunek 2. krzywe laktacji przy różnych poziomach wydajności mleka [kg/laktację]
Źródło: badania własne.

y i = 2348,6 + 307,86x – 34,22x2 ; r2 = 0,8096
y ii = 6123,10 + 261,42x – 32,23x2; r2 = 0,8515 
y iii = 6745,80 + 437,78x - 47,67x2; r2 = 0,7904 
y iV = 7414,70 + 849,86x – 135,04x2; r2 = 0,91,38 
yV = 9996,40 + 616,54x – 101,15x2; r2 = 0,9599

kg

laktacja
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mleka i cielęcia określały łączną wartość przychodów przy obliczaniu nadwyżki bezpośred-
niej. w kosztach bezpośrednich uwzględniono: koszty pasz (objętościowych i treściwych), 
koszty usług weterynaryjnych i inseminacji oraz pozostałe koszty bezpośrednie o charakterze 
zmiennym. koszty pasz objętościowych przyjęto na podstawie badań [Produkcja, koszty… 
2013, s. 71]. dzięki badaniom własnym ustalono, że z pasz objętościowych uzyska się 
4500 l mleka, natomiast pozostała produkcja jest efektem zużycia pasz treściwych z zakupu 
[ziętara 2012, s. 55]. założono, że z 1 kg paszy treściwej uzyskuje się 2 kg mleka. koszt 
paszy treściwej przyjęto na poziomie 1,72 zł/kg. koszty inseminacji i usług weterynaryjnych 
ustalono szacunkowo na podstawie rzeczywistych kosztów w wybranych gospodarstwach 
[EDF Report… 2012, s. 20]. w podobny sposób oszacowano pozostałe koszty bezpośrednie. 
wagę rzeźną krowy założono, kierując się wskazaniami ekspertów, a ceny zbytu przyjęto 
na poziomie 5,15 zł/kg w laktacjach od 1 do 5 [Rynek Rolny 2013 s. 49-50]. w kolejnych 
laktacjach zmniejszano cenę zbytu wybrakowanej krowy o 0,20 zł/kg. wartość jałówki cielnej 
przyjęto na dwóch poziomach. w pierwszym przypadku wartość jałówki cielnej określono 
na podstawie potencjalnej wydajności mleka (według wydajności matki) i ceny zbytu mleka 
na poziomie 1,25 zł/kg. drugi poziom to aktualne ceny zakupu jałówki cielnej. w tabeli 5. 
podano przyjęte ceny zakupu jałówki cielnej w zależności od wydajności mleka.

tabela 6. obliczenie nadwyżki bezpośredniej i wartości wybrakowanej krowy przy wydajności 
6500 kg mleka (z klasy 6-7 tys. kg)

wyszczególnienie kolejne laktacje
i ii iii iV V Vi Vii Viii

waga końcowa krowy [kg] 500 550 600 600 600 580 560 540
cena żywca wybrakowanej 
krowy [zł/kg] 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,00 4,80 4,60

wartość rzeźna krowy [zł] 2575 2832 3090 3090 3090 2900 2688 2484
wydajność mleka [kg/laktacja] 6352 6517 6617 6653 6624 6531 6374 6152
wartość mleka [zł] 7940 8146 8271 8316 8280 8163 7967 7690
wartość cielęcia [zł] 460 460 460 460 460 460 460 460
razem przychody [zł] 8400 8606 8731 8776 8740 8623 8427 8150
koszt pasz [zł] 2493 2634 2720 2751 2727 2646 2512 2320
koszty usług weterynaryjnych i 
inseminacji [zł] 300 320 340 360 380 400 420 450

pozostałe koszty bezpośrednie [zł] 250 250 250 250 250 250 250 250
razem koszty bezpośrednie [zł] 3040 3204 3310 3361 3357 3293 3182 3020
nadwyżka bezpośrednia [zł/krowę] 5357 5402 5421 5415 5383 5330 5245 5130

Źródło: obliczenia własne.

tabela 5. ceny zakupu jałówki cielnej w zależności od wydajności mleka
ceny zakupu jałówki 
cielnej [zł/szt.]

wydajność mleka krów [tys. kg/laktacja]

< 4 6-7 7-8 8-9 > 9
i 3 576 8 125 9 375 10 625 12 730
ii 2 500 4 000 5 000 6 000 7 000

Źródło: obliczenia własne.
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tabela 7. określenie optymalnego okresu użytkowania krowy mlecznej o wydajności 8500 kg  
w zależności od poziomu ceny jałówki cielnej przy 4% od kapitału

laktacje cena jałówki cielnej 10 625 zł cena jałówki cielnej 6 000 zł
Wko∞ zysk średni Wko∞ zysk średni

i -5 5603 -2 224 6 4647 2 586
ii 4 9977 1 999 11 1280 4 451
iii 8 1951 3 278 12 3617 4 945
iV 9 7391 3 896 12 9245 5 170
V 10 4975 4 199 13 0947 5 238
Vi 10 8025 4 321 13 0082 5 203
Vii 10 7989 4 320 12 7254 5 090
Viii 10 5611 4 224 12 2784 4 911

Źródło: obliczenia własne.

zróżnicowano jednocześnie wartość czynnika procentowego q, przyjmując umownie 
oprocentowanie kapitału na poziomie: 4%, 7% i 13%. przyjęcie rosnących wartości czynnika 
procentowego umożliwiło ocenę wpływu oprocentowania kapitału na okres użytkowania 
krów. w tabeli 6. przedstawiono przykładowe obliczenie wartości rzeźnej wybrakowanej 
krowy i nadwyżki bezpośredniej dla krowy o przeciętnej wydajności 6500 kg mleka. 

obliczona nadwyżka bezpośrednia i wartość wybrakowanej krowy stanowiły pod-
stawę obliczenia optymalnego okresu użytkowania krowy. obliczeń tych dokonano w 30 
wariantach: przy pięciu poziomach wydajności mleka krów, dwóch poziomach cen jałówki 
cielnej i trzech poziomach oprocentowania kapitału. przykładowe obliczenia optymalnego 
okresu użytkowania krowy o wydajności 8500 kg podano w tabeli 7.

optymalny okres występuje w laktacji, w której wartość kapitału wko∞ i zysk średni 
osiągają wartości maksymalne. z liczb przedstawionych w tabeli 7. wynika, że w przy-
padku wyższej ceny jałówki cielnej optymalny okres wyniesie 6 laktacji, a przy niższej 
cenie 5 laktacji. w tabeli 8. podano wyniki obliczeń w przyjętych wariantach. z obliczeń 

tabela 8. optymalne okresy użytkowania krów mlecznych w zależności od poziomu wydajności 
mlecznej krów, ceny jałówki cielnej i oprocentowania kapitału

poziomy wydajności mleka 
[tys. l]

cena jałówki 
cielnej [zł]

czynnik procentowy q

1,04 1,07 1,13

< 4 (2 861)
 3 575 6 6 7
 2 500 5 5 5

 6-7 (6 500)
 8 125 8 8 8
 4 000 7 7 7

7-8 (8 500)
 9 375 8 8 8
 5 000 7 7 7

8-9 (8 500)
10 625 6 7 7
 6 000 5 5 5

>9 000 (12 738)
12 378 8 8 8
 7 000 6 6 6

Źródło: obliczenia własne.
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przedstawionych w tabeli 8. wynika, że istotnym czynnikiem wpływającym na długość 
optymalnego okresu użytkowania krów mlecznych jest cena jałówki cielnej. we wszystkich 
analizowanych poziomach wydajności mlecznej optymalny okres użytkowania przy wyż-
szym poziomie ceny jałówki cielnej był dłuższy o 1 lub 2 laktacje. przy wyższym poziomie 
wydajności różnica wynosiła 2 laktacje. poziom wydajności mleka miał wpływ na długość 
optymalnego okresu użytkowania krów. przy niższym poziomie wydajności mlecznej (do 
4 tys. kg) optymalny okres użytkowania był krótszy i wynosił 5-7 laktacji (krótszy przy 
niższej cenie jałówki cielnej). przy wyższych poziomach wydajności mlecznej, optymalny 
okres użytkowania krów zawierał się w przedziale 5-8 laktacji (dłuższy przy wyższej cenie 
jałówki cielnej). najkrótszy optymalny okres użytkowania, wynoszący 5 laktacji wystąpił 
przy wydajności 8500 kg i niższej cenie jałówki cielnej. w zdecydowanie mniejszym 
stopniu na długość optymalnego okresu użytkowania krów wpływało oprocentowanie 
kapitału. jedynie przy najniższym poziomie wydajności wzrost oprocentowania z 7 do 
13% spowodował wydłużenie tego okresu o jedną laktację.

wnioski 

1. okres mlecznego użytkowania krów rasy polskiej holsztyno-fryzyjskiej odmiany 
czarno-białej wynosił w polsce w latach 2009 i 2011 roku odpowiednio 3,14 i 3,15, a 
w województwie mazowieckim 3,32 laktacji. ocenić go należy jako stosunkowo niski.

2. podstawową przyczyną tak krótkiego okresu użytkowania krów był wysoki poziom 
brakowania, który wynosił średnio powyżej 30%. powodem brakowania krów były: 
jałowość i choroby układu rozrodczego (44,4%), choroby wymienia (13,7%), choroby 
kończyn (7,9%) i wypadki losowe (7,4%). łącznie z tych przyczyn wybrakowano 
73,4% krów.

3. stwierdzono występowanie związku między wielkością stada a długością okresu 
użytkowania krów. w mniejszych stadach występował dłuższy okres użytkowania.

4. kształtowanie się krzywych laktacji było typowe, rosnąco-malejące. wyjątek stano-
wiły laktacje przy poziomie wydajności 4-5 tys. i 5-6 tys. kg, w których najwyższa 
wydajność wystąpiła w pierwszej laktacji i malała w kolejnych.

5. stwierdzono istotną różnicę między rzeczywistym okresem mlecznego użytkowania 
krów, który wynosił nieco powyżej 3 laktacji, a okresem optymalnym, który zawarty 
był w przedziale 5-8 laktacji. 

6. istotnym czynnikiem wpływającym na długość optymalnego okresu użytkowania 
krów mlecznych była cena jałówki cielnej. wyższa cena wskazuje na konieczność 
dłuższego użytkowania krów.

7. oprocentowanie kapitału w niewielkim stopniu wpływało na długość optymalnego 
okresu użytkowania krów.

8. krótki okres użytkowania krów mlecznych (około 3 laktacji) powoduje obniżenie 
opłacalności produkcji mleka. wysoki poziom brakowania (powyżej 30%) powo-
duje konieczność wprowadzenia do stada dodatkowych jałówek, przy zachowaniu 
reprodukcji prostej. wydłużenie okresu użytkowania z 3 do przynajmniej 5 laktacji 
umożliwiłoby zwiększony odchów jałówek cielnych na sprzedaż lub zwiększenie 
produkcji młodej wołowiny w miejsce mało wartościowej wołowiny z wybrakowa-
nych krów mlecznych.
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Wojciech Ziętara, Marcin Adamski, Zofia Mirkowska

ACTUAL VS. OPTIMAL PERIOD OF THE UTILITY OF DAIRY COWS

Summary
This paper presents the actual and optimal duration of the average herd life of Holstein-Friesian cows of the 

Black-and-White variety. The actual duration of average herd life was about 3 lactations, whereas the optimal 
duration of average herd life should be between 5 to 8 lactations. The main reason for the shorter average herd 
life of the cows was a high level of culling, which exceeded 30%. It was mainly attributable to sterility (about 
60%) as well as diseases of the reproductive system and udders.
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moŻliwoŚć wykorzystania koncepcji poziomów 
rozwojU HerBerta GierscHa w celU klasyfikacji 

Gmin na potrzeBy zarzĄdzania rozwojem lokalnym 
na przykładzie województwa mazowieckieGo

Roman Lusawa

europejska wyższa szkoła informatyczno-ekonomiczna w warszawie   
dziekan: dr inż. janusz B. Berdowski

słowa kluczowe: rozwój regionalny i lokalny, metody oceny, metoda Herberta Gierscha 
Key words: regional and local development, evaluation methods, Herbert Giersch’s method

s y n o p s i s. w opracowaniu przedstawiono wyniki oceny poziomu rozwoju gmin województwa 
mazowieckiego z wykorzystaniem metody zaproponowanej przez H. Gierscha. przedstawione 
wyniki wskazują na użyteczność proponowanej metody, jednak po wprowadzeniu niezbędnych 
modyfikacji (uproszczeń) mających na celu dostosowanie do badań niższego niż region szczebla 
organizacji społeczeństwa. wyniki te dostarczają też informacji przydatnych przy kształtowaniu 
lokalnych polityk rozwoju.

wstĘp

planowanie działań mających na celu stymulowanie rozwoju lokalnego wymaga 
przeprowadzenia oceny stanu wyjściowego. jednak ekonomia rozwoju, będąca w zasa-
dzie teorią polityki gospodarczej dla krajów rozwijających się [Bartkowiak 2003, s. 269] 
nie oferuje zbyt wielu narzędzi analiz lokalnych, gdyż skupia się głównie na problemach 
niedorozwoju w układzie międzynarodowym [piasecki 2007, s. 15-31]. na potrzeby 
polityki integracyjnej w ramach Unii europejskiej oraz polityki krajowej prowadzi się 
badania na szczeblu regionalnym [Brol 2006]. przegląd stosowanych w tych badaniach 
metod, prezentowanych m.in. w pracach pod redakcją danunty strahl [2006] oraz rené 
l. freya, stefana schalteggera i markusa Gmündera [2010], wskazuje, że w przypadku 
badań na poziomie lokalnym istnieje potrzeba poszukiwania nowych lub dostosowania już 
istniejących metod do nowych potrzeb. wydaje się, że w celu określenia poziomu rozwoju 
jednostek samorządu terytorialnego przydatna może być metoda Herberta Gierscha po-
wstała w roku 1979 dla badań regionalnych. opis tej metody zawiera wspomniana praca  
r. l. freya i współautorów [2010, s. 61-63], poświęcona ekonomii przestrzennej. zda-
niem tych naukowców, podobnie jak inne metody tego typu, została ona wyprowadzona 
intuicyjnie. łączy w sobie wiele różnych koncepcji i mimo że brakuje jej uzasadnienia 
teoretycznego, znajduje zastosowanie do objaśniania obserwowanych w praktyce zjawisk. 
w metodzie tej dokonano niezbędnych modyfikacji uwzględniających dostępność danych 
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oraz postulat łatwości interpretacji mający istotne znaczenie w przypadku jej praktycznego 
wykorzystania. w prezentowanym opracowaniu przedstawiono wyniki badania poziomu 
rozwoju gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem metody H. Gierscha. 
Badanie miało dwa cele: stworzenie wariantu metody przydatnego do prowadzenia analiz 
lokalnych oraz dostarczenie lokalnym gremiom decyzyjnym informacji o poziomie rozwoju 
zarządzanych przez nie jednostek podziału terytorialnego.

metoda H. GierscHa w BadaniacH dotyczĄcycH rozwojU 
lokalneGo 

H. Giersch przez analogię do teorii cyklu życia produktu1 stworzył model poziomów 
rozwoju, zgodnie z którym powstają różne typy regionów. różnią się one dochodem w 
przeliczeniu na mieszkańca, wzrostem gospodarczym, strukturą sektorową gospodarki, 
wielkością zatrudnienia, stopą bezrobocia, mobilnością przestrzenną (kierunkiem i nasile-
niem migracji) i gęstością zaludnienia. wydaje się, że w przypadku analizy dokonywanej 
na poziomie lokalnym można, a nawet należy ograniczyć liczbę analizowanych zjawisk. 
dotyczy to w pierwszej kolejności wielkości zatrudnienia. przemawiają za tym dwa ar-
gumenty: na poziomie lokalnym występują znaczne przepływy siły roboczej pomiędzy 
jednostkami2, co powoduje, że poziom zatrudnienia w gminie przestaje odzwierciedlać 
dokładną informację o aktywności ekonomicznej mieszkańców; statystyki publiczne nie 
udostępniają wystarczająco dokładnych danych o poziomie zatrudnienia na poziomie 
lokalnym. można również zrezygnować z analizy struktury gospodarki w gminach. są to 
obszary na tyle małe, że struktura sektorowa ich gospodarek może łatwo zostać zmieniona 
nawet przez jeden podmiot gospodarczy. z drugiej strony struktura sektorowa gospodarki 
gmin często nie daje informacji o pewnych specyficznych funkcjach, które one pełnią. 
wymienić tu można lokalizację obiektów służących podmiotom gospodarczym zlokali-
zowanym na innym obszarze, które przynoszą niekiedy znaczne dochody umożliwiające 
lepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. ponadto, zrezygnowano z oceny 
dynamiki cech wykorzystanej przez H. Gierscha przy ustalaniu niektórych typów gmin. 
Było to podyktowane zamiarem uniknięcia błędów wynikających z przypadkowych wahań 
mogących wystąpić w poszczególnych jednostkach w krótkim okresie, niemających wiele 
wspólnego z ogólną tendencją zmian w nich występujących. za tego typu uproszczeniem 
przemawia fakt, że wykorzystane czynniki pozwalają jednoznacznie zidentyfikować 
wyodrębnione przez autora koncepcji typy jednostek podziału administracyjnego (tab. 
1.). celowe też wydawało się ujednolicenie ocen wielkości poszczególnych cech. autor 
koncepcji dzielił je na trzy klasy oceny: „niski”, średni” i „wysoki”3. 

ze względu na to, że statystyki publiczne nie udostępniają potrzebnych do przepro-
wadzenia badania danych dotyczących dochodów ludności i wzrostu gospodarczego 
należało skonstruować miary, które mogłyby zastąpić brakujące informacje. założono, że 
kwoty, które z tytułu udziału w zbieranym przez państwo podatku dochodowym od osób 

1 cykl życia produktu – pojęcie z teorii marketingu oznaczające okres, w którym produkt jest obecny na 
rynku. innymi słowy jest to rynkowy cykl życia produktu. cykl ten składa się z czterech faz: wprowadzenie 
na rynek, wzrost sprzedaży, nasycenie/dojrzałość, spadek sprzedaży.

2 Główny Urząd statystyczny oszacował ich wielkość w roku 2006 na 260 tys. osób [www.stat.gov.pl].
3 autor koncepcji stosował w pewnych przypadkach oceny tak, jak przyjęto w niniejszym opracowaniu,  

w przypadku oceny innych miar stosował skalę: „niski”, „wysoki” i „bardzo wysoki”. 
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fizycznych (pit) zasilają budżety gmin, są proporcjonalne do dochodów osiąganych przez 
ich mieszkańców. dlatego kwotę uzyskaną przez gminę z tego tytułu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca uznano za paliatyw wskaźnika dochodów ludności.

wskaźnik pozwalający ocenić wysokość dochodów mieszkańców poszczególnych 
gmin na tle całej badanej populacji uzyskano, poddając unitaryzacji zerowanej dochody 
własne per capita gmin z tytułu udziału w podatku pit. wykorzystano w tym celu wzór (1):

     
Wui = 

xi – min 
max – min                                                           (1)

gdzie: Wui – wartość zunitaryzowana określonej cechy charakteryzującej i-tą jednostkę 
samorządu terytorialnego (gminę), xi – wartość cechy ustalona w i-tej jednostce samorządu 
terytorialnego, min – minimalna wartość cechy w badanej populacji, max – maksymalna 
wartość cechy, i – kolejny numer jednostki samorządu terytorialnego. obliczoną w przed-
stawiony sposób miarę nazwano wskaźnikiem wysokości dochodów (wd). 

wzrost gospodarczy dla każdej z jednostek oszacowano na podstawie wielkości wła-
snych dochodów gmin przy wykorzystaniu zjawiska ich wysokiej korelacji z wielkością 
pkB obserwowanego na poziomie nUts 3. teoretyczne podstawy i sposób przeprowa-
dzenia rachunku zostały omówione we wcześniejszych publikacjach [lusawa 2009, 2012]. 
na podstawie wielkości własnych dochodów gmin per capita w latach 2002 i 2010 oraz 
oszacowanych parametrów równań regresji własnych dochodów gmin per capita zagrego-
wanych na poziomie nUts 3 w funkcji pkB oszacowanego przez GUs na tym poziomie 
oszacowano wielkości pkB osiągnięte w skrajnych latach analizy. następnie różnicę tych 
wielkości odniesiono do wyniku szacunkowego pkB w roku 2002. 

wyniki Badań Uzyskane 
metodĄ H. GierscHa

zebrane dane pozwoliły stwierdzić, 
że rozkład dochodów mieszkańców woje-
wództwa mazowieckiego był prawostron-
nie asymetryczny (rys. 1.). poszczególnym 
wartościom wskaźnika wd obliczonego 
według wzoru (1) przyporządkowano na-
stępujące oceny: 

tabela 1. typy gmin zgodne z koncepcją poziomów rozwoju regionu H. Gierscha

typ gminy dochód na mieszkańca wzrost gospodarczy stopa bezrobocia
zapóźniona niski niski wysoka
doganiająca niski wysoki niska
rozwinięta średni wysoki niska
dojrzała średni niski niska
wysoko rozwinięta wysoki średni wysoka
starzejąca się średni malejący wysoka

Źródło: opracowanie własne na podstawie [frey i in. 2010]. 

rysunek 1. rozkład wskaźnika dochodów  
w badanej populacji 

Źródło: opracowanie własne.
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 – niski dla wartości wskaźnika dochodów z przedziału 0-0,2 (256 gmin);
 – średni dla wartości wskaźnika dochodów z przedziału 0,2-0,4 (41 jednostek);
 – wysoki dla wartości wskaźnika dochodów większych niż 0,4 (17 gmin).

zbliżone wyniki uzyskano, gdy podziału na grupy o różnej wartości wskaźnika doko-
nano z wykorzystaniem analizy skupień (cluster analysis) metodą warda.

wzrost Gospodarczy

jedynie 15 gmin (4,7%) w badanym 
okresie wykazało ujemny wzrost gospo-
darczy. Było wśród nich 13 wiejskich 
i 2 miejsko-wiejskie. rozkład badanej 
cechy charakteryzował się prawostronną 
asymetrią rozkładu (tab. 2.). zastosowa-
no więc analogiczny system oceny. w 
173 przypadkach wzrost gospodarczy 
oceniono jako niski, 115 gmin otrzymało 
notę średni, a 26 jednostek – wysoki.

moBilnoŚć przestrzenna

autor koncepcji zaproponował, aby przy klasyfikacji gmin wykorzystać wyniki pomia-
ru salda migracji. miarę tę można traktować jako paliatyw pomiaru poziomu satysfakcji 
mieszkańców. w roku 2010 dodatnie saldo migracji na terenie województwa mazowiec-
kiego wykazało 136 gmin, a ujemne – 176. dwie jednostki nie wykazały zmian liczby 
ludności wywołanych jej ruchem.

BezroBocie

informacje na temat udziału osób 
bezrobotnych w liczbie mieszkańców w 
wieku produkcyjnym uzyskano z Banku 
danych lokalnych GUs [www.stat.gov.
pl]. w roku 2010 wahał się on od 2,2% 
do 27,2%. połowa gmin wykazywała 
bezrobocie niższe niż 8,6%, a 25% 
populacji objętej badaniem charaktery-
zowało bezrobocie wyższe niż 11,2%. 
wskazuje to na prawostronną asymetrię 
rozkładu omawianej cechy.

ocena GĘstoŚci zalUdnienia 

informacje o gęstości zaludnienia poszczególnych jednostek podziału administra-
cyjnego uzyskano z Banku danych lokalnych GUs [www.stat.gov.pl]. oceny tej cechy 
dokonano oddzielnie dla miast, wsi i gmin miejsko-wiejskich. Gęstość zaludnienia w 
miastach wahała się od 220 do 3828 osób/km2. Średnio wynosiła 1487 osób/km2, ale w 

tabela 2. ocena wzrostu gospodarczego jednostek 
objętych badaniem na podstawie ich oszacowanego 

udziału w pkB w roku 2010

klasa Granica Gminy ocena
dolna górna liczba %

1 0 15 4,8 niski
2 0 60 158 50,3 niski
3 60 120 115 36,6 średni
4 120 180 13 4,1 wysoki
5 180 240 10 3,2 wysoki
6 240  3 1,0 wysoki

Źródło: opracowanie własne.

tabela 3. rozkład bezrobocia w gminach 
województwa mazowieckiego w roku 2010

klasa Granica Gminy ocena
dolna górna liczba %

1 0 6 90 28,7 niski
2 6 12 165 52,5 średni
3 12 18 44 14,0 wysoki
4 18 24 10 3,2 wysoki
5 24 30 5 1,6 wysoki

Źródło: opracowanie własne.
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połowie miast nie przekraczała 1045 osób. za miasta o niskiej gęstości zaludnienia uznano 
te, w których wartość wskaźnika była niższa niż 1333,3 osoby/km2. miast zaliczonych do 
tej klasy było 21. w przypadku, gdy miasto charakteryzowało się gęstością zaludniania 
wyższą niż 2666,6, uznawano ją za wysoką. takich jednostek było 6. pozostałe 8 miast 
uznano za jednostki o średniej gęstości zaludnienia. 

Gminy wiejskie charakteryzowały się liczbą od 48 do 479 obywateli na jednostkę 
powierzchni. zwraca uwagę fakt, że niektóre gminy wiejskie wykazywały gęstość zalud-
nienia większą od niektórych miast, co uzasadnia oddzielne oceny dla każdego z typów 
jednostek. za wartości graniczne klas w przypadku gmin wiejskich przyjęto 33 osoby/km2  
i 66 osób/km2. wśród 50 gmin miejsko-wiejskich było 28 jednostek o niskiej, 12 o średniej 
i 10 o wysokiej gęstości zaludnienia.

podjęta próba wykorzystania prezentowanej metody w badaniach na poziomie lokalnym 
wykazała, że niezbędne są kolejne jej modyfikacje. liczba cech wykorzystywanych w analizie 
(5) oraz liczba klas wielkości, na którą były dzielone (2 do 3), powodowały, że w ramach 
badanej populacji można było wyodrębnić 161 grup, z których jedynie 6 ściśle odpowiadało 
kryteriom wymienionym przez autora koncepcji. asymetryczny rozkład większości cech 
diagnostycznych spowodował, że spośród 314 jednostek jedynie 8 zostało sklasyfikowanych 
zgodnie z klasyfikacją H. Gierscha. wszystkie należały do grupy „zapóźniona”. 

wyniki Uzyskane UproszczonĄ metodĄ H. GierscHa

w związku z uzyskanymi wynikami niezbędne okazało się dalsze ograniczenie liczby 
cech diagnostycznych i ich klas w celu zmniejszenia liczby potencjalnych grup. zdecydo-
wano się na wykorzystanie zmiennych charakteryzujących trzy aspekty rozwoju, a mia-
nowicie: poziom urbanizacji, który zdaniem marka Garbicza [2005, s. 23] umożliwiając 
wykorzystanie ekonomii skali zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, wpływa 
na konkurencyjność obszaru; poziom rozwoju gospodarczego; poziom subiektywnego 
zadowolenia mieszkańców. ocenie podlegały zatem zmienne: „gęstość zaludnienia” „pkB 
per capita” i „saldo przemieszczeń mieszkańców”. aby uniknąć błędów wynikających z 
przypadkowych wahań tej miary, zdecydowano, że bilans przemieszczeń ludności obejmie 
cały okres badawczy. za rezygnacją ze zmiennej „dochód na mieszkańca” przemawiał fakt, 
że oszacowane wartości tej cechy były ściśle skorelowane z wartościami zmiennej „pkB 
per capita”. liniowy model regresji między tymi zmiennymi wyjaśniał 72% całkowitej 
zmienności zmiennej zależnej. Uznano zatem, że obie zmienne niosą tę samą informację. 
ostateczny sposób oceny poziomu rozwoju gmin przedstawia tabela 4. 

charakterystyczne było przestrzenne rozmieszczenie gmin zaliczonych do poszczególnych 
grup (rys. 2.). większość rozwiniętych gmin zaliczonych do grupy 1. znajdowała się w zasięgu 
oddziaływania większych miast regionu. 38 spośród nich leżało na terenie warszawskiego ob-
szaru metropolitalnego. pozostałe znajdowały się w zasięgu oddziaływania: ostrołęki (rzekuń), 
płocka (słupno, stara Biała, radzanowo), radomia (jedlińsk), siedlec (wiejska gmina siedlce). 
poza zasięgiem oddziaływania większych miast regionu pozostawały jedynie: miasto płońsk, 
wiejska gmina Garwolin. przypadki te potwierdzają pewną prawidłowość obserwowaną w 
regionie, która polega na tym, że relatywnie wysoki udział we wzroście gospodarczym (pkB) 
regionu nie idzie w parze z ich zdolnością do zaspokajania potrzeb mieszkańców, przez co 
notują one ujemny przyrost ludności. dotyczy to także warszawy. dane statystyczne publi-
kowane przed ostatnią zmianą ustroju miasta pokazywały, że warszawa podlega depopulacji 
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na obszarze centralnych dzielnic miasta [lusawa 2012, s. 63]. można zatem dzielnice te, 
podobnie jak płock i siedlce, zaliczyć do grupy 2. lub z ostrołęką i radomiem do grupy 
4. na takim rozwoju korzystają jednostki w pobliżu tych ośrodków. Uczestniczą one we 
wzroście gospodarczym większych miast, oferując równocześnie swym mieszkańcom 
wiele korzyści niedostępnych w miejscach nasilenia działalności gospodarczej.

kartogram przedstawiony na rysunku 2. ukazuje szereg charakterystycznych cech rozwoju 
mazowsza. pierwszą z nich jest zróżnicowany zasięg oddziaływania największych miast 
regionu. szacunkowe obliczenia przeprowadzone na podstawie regresji zmiennych charakte-
ryzujących poziom rozwoju w funkcji odległości od określonego ośrodka wykazały, że war-
szawa wpływa na procesy zachodzące w gminach, których centra administracyjne położone są 
nie dalej niż średnio 60,7 km od centrum miasta w kierunku zachodnim i południowym oraz 
54,5 km w kierunku wschodnim i północnym. mniejsze ośrodki wzmacniały rozwój jedno-
stek położonych w promieniu od 6,3 do 28,8 km [lusawa 2012, s. 166]. nierównomierność 
oddziaływania oprócz warszawy dostrzec można również w przypadku płocka i ostrołęki. 
wydaje się to skutkiem utrwalonych historycznie uwarunkowań ich rozwoju. ośrodki 
miejskie powstawały w przeszłości na wysokich brzegach rzek. decydowały o tym względy 

tabela 4. Grupy gmin województwa mazowieckiego cechujące się podobieństwem rozwoju, 
wyodrębnione uproszczoną metodą H. Gierscha

Gęstość 
zaludnienia 
(stopień 
urbanizacji)

pkB per capita 
(poziom 
rozwoju 

gospodarczego)

saldo 
przemieszczeń 
mieszkańców 

(poziom 
satysfakcji 
społecznej)

numer 
grupy

liczebność określenie stopnia 
rozwoju grupy gmin

wyższa od 
średniej w 
regionie 

wyższy od 
średniej 
w regionie

dodatnie (wysoki) 1 47 rozwinięte
ujemne (niski) 2 7 wysokorozwinięte –

wyczerpujące potencjał 
rozwojowy

niższy od 
średniej 
w regionie

dodatnie 3 26 dojrzałe

ujemne 4 11 starzejące się

niższa od 
średniej w 
regionie 

wyższy od 
średniej 
w regionie

dodatnie 5 27 doganiające
ujemne 6 15 odstające pod 

względem akceptacji 
społecznej

niższy od 
średniej 
w regionie

dodatnie 7 65 odstające pod 
względem 
gospodarczym

ujemne 8 116 zapóźnione

niższa od 
średniej w 
regionie 

wyższy od 
średniej 
w regionie

dodatnie 5 27 doganiające
ujemne 6 15 odstające pod 

względem akceptacji 
społecznej

niższy od 
średniej 
w regionie

dodatnie 7 65 odstające pod 
względem 
gospodarczym

ujemne 8 116 zapóźnione

Źródło: opracowanie własne.
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bezpieczeństwa (najazdy, powodzie). 
w przypadku warszawy jest to lewy 
brzeg wisły, w przypadku płocka – 
prawy. dostępność rozwijających 
się miast była ograniczona od strony 
rzeki liczbą przepraw4. znalazło to 
odbicie w kształcie układu komu-
nikacyjnego. drogi stanowiły w 
przeszłości i stanowią obecnie osie, 
wzdłuż których rozwój przenosi się 
ku obszarom słabiej rozwiniętym. 
można jednak również uzasadnić 
tezę, że są one kanałami, którymi 
czynniki produkcji przepływają z 
jednostek wykazujących symptomy 
niedorozwoju ku centrom gospo-
darczym. Świadczy o tym m.in. 
przestrzenna analiza liczby osób 
dojeżdżających do pracy poza gminą 
będącą ich miejscem zamieszkania 
[lusawa 2012, s. 88-93].

cHarakterystyka GrUp Gmin o podoBnym poziomie rozwojU

Grupę 1. tworzyły: 4 miasta (płońsk, pruszków, warszawa, ząbki), 33 gminy wiejskie i 
10 podwarszawskich gmin miejsko-wiejskich. jednostki te zajmowały łącznie obszar 4608 km2 
(13,0% powierzchni regionu). zamieszkiwało je 2 479 017 osób (47,1% mieszkańców 
województwa). charakteryzował je wyższy niż średnio stopień urbanizacji. 

wysoka gęstość zaludnienia, wynosząca średnio 538 osób/km2 (od 65 w najrzadziej za-
ludnionej gminie wiejskiej do 3288 osób/km2 w najgęściej zasiedlonym mieście), świadczy 
o potencjale rynku wewnętrznego, który pozwala na stosowanie bardziej wydajnych technik 
wytwarzania i dystrybucji, co sprzyja powstawaniu różnorodnych zjawisk synergicznych 
zarówno w sferze gospodarki [arthur 1990, s. 92-99], jak i w jej otoczeniu instytucjonalnym 
[Garbicz 2005]. potwierdza to wysoki poziom rozwoju gospodarczego mierzony udziałem 
gminy w pkB (średnio 45 271 zł per capita w roku 2010). zwraca uwagę fakt, że pod względem 
wielkości pkB w przeliczeniu na mieszkańca za warszawą ulokowało się 18 gmin wiejskich i 
miejsko-wiejskich wyprzedzających kolejne w tym rankingu miasto (ząbki). Były to jednostki 
otaczające stolicę, co pozwala stwierdzić, że ich gospodarka była zespolona z jej gospodarką. 
wysoki stopień satysfakcji społecznej przejawia się wzrostem liczby mieszkańców. pomiędzy 
latami 2002 i 2010 wyniósł on od 4 osób na 1000 mieszkańców w wiejskiej gminie kołbiel, 
7 osób w warszawie i 8 w pomiechówku do 540 osób na 1000 obywateli jabłonny, 461 – 
lesznowoli i 453 – słupna (powiat płocki). zwiększenie liczby mieszkańców pozostaje w 
związku z dochodami, na co wskazują wielkości wpływów podatkowych gmin. z tytułu 
4 w warszawie do 1875 roku funkcjonował jeden most. drugi wzniosły władze carskie na potrzeby kolei i 

ruchu drogowego, a następnie rozbudowały go w 1908 roku. kolejny most dla ruchu pieszego i kołowego 
(most poniatowskiego) oddano do użytku w 1914 roku.
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Źródło: opracowanie własne.



108 roman lUsawa

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jednostki należące do omawianej 
grupy osiągały w roku 2010 dochody od 268 zł do 2379 zł (średnio 880 zł) w przeliczeniu 
na mieszkańca rocznie. ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój był również niski 
udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym, wynoszący średnio 5,5%. nie bez 
znaczenia dla mieszkańców były również usługi świadczone przez sektor publiczny, który dys-
ponował znacznymi kwotami pochodzącymi z własnych dochodów. wynosiły one od 938 zł  
(gmina Borowie) do 4893 zł w przeliczeniu na mieszkańca (warszawa). Średnia wielkość 
własnych dochodów gmin należących do omawianej grupy wyniosła 2082 zł per capita. 
napływ ludności przy wysokiej gęstości zaludnienia nakazuje zwrócić uwagę na możliwość 
ujawnienia się, zwłaszcza w miastach, barier rozwojowych w postaci konfliktów o podłożu 
przestrzennym, spowalniających rozwój lub zwiększających jego koszty. o pojawieniu się 
barier rozwojowych może świadczyć ujemne saldo migracji, które w roku 2010 zaobserwo-
wano w płońsku oraz w wiejskich gminach Borowie i celestynów. jednostkom tym może 
w przyszłości grozić przejście do grupy 2.

Grupa 2. składa się z 7 jednostek: 2 miast (płock i siedlce), 4 gmin wiejskich (jadów, 
małkinia Górna, sieciechów i wierzbica) i 1 miejsko-wiejskiej (karczew). zajmowały one 
łącznie 608 km2 (1,7% powierzchni województwa). liczyły 251 223 osoby (4,8% miesz-
kańców mazowsza). w dwóch byłych miastach wojewódzkich zaliczonych do grupy żyły  
200 994 osoby. przeciętna gęstość zaludnienia wynosiła 413 osób/km2, a więc znacząco mniej 
niż w grupie 1. od poprzedniej grupy grupa 2. różniła się ponadto ujemnym przyrostem liczby 
ludności (średnio 13 osób na 1000 mieszkańców), co wskazuje, iż jednostki tej grupy cechuje 
niska atrakcyjność dla obecnych i potencjalnych mieszkańców i w związku z tym omawiane 
jednostki tracą wskazane przez Briana w. arthura i marka Garbicza przewagi konkurencyjne. 
dlatego można je zaliczyć do gmin wysoko rozwiniętych – wyczerpujących możliwości roz-
woju. ogółem liczba obywateli omawianej grupy jednostek w latach 2002-2010 zmniej-
szyła się o 4375 osób. zjawisko to wiązać można z relatywnie mniejszym udziałem gmin 
w pkB (średnio 35 945 zł per capita, czyli 79% wielkości charakteryzującej grupę 1.)  
i niższymi dochodami mieszkańców. dochody gmin z tytułu podatku pit wynosiły średnio 

tabela 5. charakterystyka grupy 1. (gminy rozwinięte) wyodrębnionej uproszczoną metodą  
H. Gierscha

wyszczególnienie Gęstość 
zaludnienia 
[osób/km2]

szacowany 
udział gminy 
w pkB per 
capita [zł]

kwota udziałów 
gmin w podatku 
pit w roku 2010 

[zł]

wzrost liczby 
mieszkańców 

w latach 
2002-2010

saldo 
migracji 
w roku 
2010

[osób/1000 mieszkańców]

miasta
minimum 2 017 43 037 642 7 0
maksimum 3 265 109 175 1 984 288 27
średnio 3 243 70 204 1 239 121 11

Gminy 
wiejskie

minimum 65 19 271 268 4 -2
maksimum 479 87 746 2 140 540 39
średnio 120 42 266 799 158 15

Gminy 
miejsko-
wiejskie

minimum 172 34 940 618 36 5
maksimum 610 73 958 2 379 287 26
średnio 308 51 728 1 188 141 14

Źródło: opracowanie własne.
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tabela 6. charakterystyka grupy 2. (gminy wysokorozwinięte – wyczerpujące potencjał 
rozwojowy) wyodrębnionej uproszczoną metodą H. Gierscha

wyszczególnienie Gęstość 
zaludnienia 
[osób/km2]

szacowany 
udział 

gminy w 
pkB per 

capita [zł]

kwota 
udziałów gmin 
w podatku pit 
w roku 2010 

[zł]

wzrost liczby 
mieszkańców 

w latach 
2002-2010

saldo 
migracji  
w roku  
2010

[osób/1000 mieszkańców]

miasta
minimum 1 417 45 160 842 -27 -5
maksimum 2 384 70 778 1 037 -5 -3
średnio 1 901 57 969 940 -16 -4

Gminy 
wiejskie

minimum 67 19 105 233 -21 -5
maksimum 108 30 286 368 0 -2
średnio 84 24 750 287 -11 -4

Gminy 
miejsko-
wiejskie

minimum
195 36 570 624 -9 -2maksimum

średnio
Źródło: opracowanie własne.

tabela 7. charakterystyka grupy 3. (gminy dojrzałe) wyodrębnionej uproszczoną metodą H. Gierscha

wyszczególnienie Gęstość 
zaludnienia 
[osób/km2]

szacowany 
udział gminy 
w pkB per 

capita  
[zł]

kwota udziałów 
gmin w podatku 

pit w roku 
2010 [zł]

wzrost liczby 
mieszkańców 

w latach 
2002-2010

saldo 
migracji  
w roku 
2010

[osób/1000 mieszkańców]

miasta
minimum 2 973 33 378 605 2 1
maksimum 3 816 37 713 870 78 10
średnio 3 277 35 244 776 46 5

Gminy 
wiejskie

minimum 62 9 176 144 3 -2
maksimum 184 18 530 446 132 21
średnio 86 14 070 279 61 5

Gminy 
miejsko-
wiejskie

minimum 178 14 583 393 12 -2
maksimum 824 29 049 675 207 19
średnio 279 24 432 549 74 4

Źródło: opracowanie własne.

517 zł w przeliczeniu na obywatela (59% wielkości charakteryzującej grupę 1.). znacznie 
wyższy był ponadto poziom bezrobocia, który przekraczał 10,5%. opisane różnice były 
dostrzegalne we wszystkich typach gmin (tab. 6.).

Grupa 3. liczyła 256 214 osoby (4,9% mazowszan) zamieszkujących: w 3 miastach 
(legionowo, mińsk mazowiecki i Żyrardów), 19 gminach wiejskich i 5 gminach miejsko-
-wiejskich (Halinów, pułtusk, tłuszcz, wołomin, wyszków). zajmowała ona 2376 km2  
(4,7% regionu). Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 184 osoby/km2. omawiana gru-
pa cechowała się relatywnie niskim wzrostem gospodarczym przy wysokim poziomie 
społecznej akceptacji (satysfakcji) społecznej. mimo że udział w pkB omawianej grupy 
jednostek wynosił 18 342 zł w przeliczeniu na obywatela (26% wielkości ustalonej w grupie 1.  
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i 48% wielkości charakteryzującej grupę 2.), wielkość kwoty udziału w podatku pit – 384 zł,  
a stopa bezrobocia (10,2%) była zbliżona do tej, jaka charakteryzowała grupę 2., to liczba 
mieszkańców zwiększyła się w omawianym okresie o 23 372 osoby (5,6%). jest to dowód 
na to, że na poziom zaspokojenia potrzeb ludności, a w konsekwencji na poziom jej zado-
wolenia silnie wpływają czynniki inne niż uzyskiwane dochody. należą do nich: środo-
wisko społeczne czy środowisko naturalne, preferowany przez daną społeczność lokalną 
styl życia itp. wskazuje na to również obserwowany we wszystkich omawianych dotąd 
grupach fakt, że przyrost ludności w miastach, gdzie dochody ludności były najwyższe, 
był procentowo niższy niż w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (tab. 7.). jednostki 
zaliczone do grupy 3., zgodnie z propozycją H. Gierscha, określono jako „dojrzałe”. w 
przypadku utrzymania się tendencji wzrostu ludności można oczekiwać zwiększenia się 
tempa wzrostu gospodarczego i dołączenia części jednostek do grupy gmin rozwiniętych. 
odwrócenie się trendu spowoduje ich degradację do grupy 4.

Grupa 4. ze względu na zmniejszanie się tempa wzrostu gospodarczego i ubytek 
czynnika ludzkiego została określona jako „starzejąca się”. w okresie objętym bada-
niem tworzyło ją: 4 miasta (ostrołęka, radom, piastów, sochaczew) i 7 gmin wiejskich  
(cegłów, Garbatka-letnisko, mirów, parysów, sanniki, tczów, sobienie-jeziory). ogółem 
na powierzchni 627 km2 zamieszkiwało w nich 367 436 osób. Średnia gęstość zaludnienia 
wynosiła 586 osób/km2. tak wysoka wartość wskaźnika wynikała z faktu, że w skład grupy 
weszły największe po warszawie miasta regionu: radom (222 tys. mieszkańców), ostrołęka 
(54 tys.), sochaczew (38 tys.), piastów (23 tys.). w miastach tych zamieszkiwało zatem 
91,6% ludności omawianych jednostek. w analizowanym okresie populacja omawianej 
grupy zmniejszyła się o 9854 osoby (2,6%). najwyższym wskaźnikiem depopulacji (13,8%) 
odznaczała się wiejska gmina mirów. tak wysoka wartość omawianej miary związana była 
ze zmianą granic administracyjnych jednostki, co wskazuje na to, że część jej obywateli 
uznała, iż w ramach innej wspólnoty znajdzie korzystniejsze warunki życia i rozwoju. wysoką 
wartością wskaźnika depopulacji cechowały się również: sanniki (3,5%), cegłów (3,3%) 
i radom (3,2%), którego liczba mieszkańców zmniejszyła się o 7423 osoby. w przypadku 
sochaczewa oraz gmin wiejskich Garbatka-letnisko, tczów i parysów ubytek liczby miesz-
kańców wynosił zaledwie 0,4-0,8%. Był zatem na tyle mały, że można oczekiwać odwró-
cenia się niekorzystnych tendencji i przejścia tych jednostek do grupy 3. jednak relatywnie 
wysokie ujemne wskaźniki migracji nakazują ostrożność przy formułowaniu takich sądów.

tabela 8. charakterystyka grupy 4. (gminy starzejące się) wyodrębnionej uproszczoną  
metodą H. Gierscha

wyszczególnienie Gęstość 
zaludnienia 
[osób/km2]

szacowany 
udział gminy 
w pkB per 

capita  
[zł]

kwota 
udziałów gmin 
w podatku pit 
w roku 2010 

[zł]

wzrost liczby 
mieszkańców 

w latach 
2002-2010

saldo 
migracji  
w roku 
2010

[osób/1000 mieszkańców]

miasta
minimum 1 470 30 170 618 -32 -6
maksimum 3 829 40 435 1 061 -5 -3
średnio 1 945 35 374 771 -17 -5

Gminy 
wiejskie

minimum 65 5 545 84 -138 -5
maksimum 72 16 290 361 -4 4
średnio 68 11 397 210 -37 -1

Źródło: opracowanie własne.
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Grupa 5. (gminy doganiające) liczyła łącznie 27 gmin, w tym 5 miast położonych w 
bezpośredniej bliskości warszawy (józefów, milanówek, nowy dwór mazowiecki, otwock, 
podkowa leśna), 17 gmin wiejskich oraz 5 gmin miejsko-wiejskich (kozienice, mszczonów, 
różan, serock, tarczyn). jednostki te zajmowały łącznie obszar 2836 km2 zamieszkiwany 
przez 274 966 osób. Gęstość zaludnienia, wynosząca 97 osób/km2, była, mimo zaliczenia 
do grupy kilku ważnych dla regionu miast, charakterystyczna raczej dla obszarów wiejskich 
niż zurbanizowanych. można zatem stwierdzić, że jeżeli przyrost ludności, który w badanym 
okresie wyniósł 13 840 osób (5,3%) będzie się utrzymywać w przyszłości, nie doprowadzi do 
wyczerpania zasobów rozwojowych (np. przestrzeni). za tym, że rozwój omawianej grupy 
gmin powinien okazać się trwały w czasie, przemawiają dodatkowo wysokie wartości sza-
cowanego udziału pkB i świadczącego o dochodach ludności udziału gmin w podatku pit. 

tabela 9. charakterystyka grupy 5. (gminy doganiające) wyodrębnionej uproszczoną metodą H. 
Gierscha

wyszczególnienie Gęstość 
zaludnienia 
[osób/km2]

szacowany 
udział 
gminy  

w pkB per 
capita [zł]

kwota 
udziałów gmin 
w podatku pit 
w roku 2010 

[zł]

wzrost liczby 
mieszkańców 

w latach 
2002-2010

saldo 
migracji  
w roku  
2010

[osób/1000 mieszkańców]
miasta minimum 395 46 782 716 24 -3

maksimum 1 256 79 005 2 466 132 15
średnio 922 55 855 1 343 65 6

Gminy 
wiejskie

minimum 24 19 161 138 5 -4
maksimum 58 72 571 578 151 15
średnio 46 29 457 279 41 3

Gminy 
miejsko-
wiejskie

minimum 53 44 464 283 7 -4
maksimum 127 67 962 969 171 23
średnio 100 54 751 555 65 4

Źródło: opracowanie własne.

Grupa 6. (gminy odstające pod względem akceptacji społecznej) liczyła 15 
gmin, w tym: 2 miasta (ciechanów i pionki), 12 gmin wiejskich i miejsko-wiejską gmi-
nę zakroczym. jednostki te zajmowały powierzchnię 173 km2 i w roku 2010 liczyły  
131 839 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosiła średnio 76 osób/km2. przyrost liczby miesz-
kańców we wszystkich jednostkach był ujemny. ogółem populacja je zamieszkująca zmniejszyła 
się o 2968 osób (2,2%). największy procentowy ubytek mieszkańców (6,4%) zaobserwowano 
w wiejskiej gminie sarnaki. w pozostałych jednostkach zawierał się on w przedziale od 0,3% 
(młynarze) do 2,9% (lutocin, mokobody). Gmina mokobody, podobnie jak opinogóra Górna, 
wykazywały się nieznacznie ujemnym bilansem ludności i dodatnim bilansem migracji w ostatnim 
roku analizy, dlatego mają szansę dołączyć do grupy gmin „doganiających”. 

Grupę 7. (gminy odstające pod względem gospodarczym) tworzyło 65 gmin o łącz-
nej powierzchni 8358 km2. zamieszkiwało tam 646 302 osoby. ze względu na wzrost liczby 
mieszkańców o 24 167 osób gęstość zaludnienia tego obszaru zwiększyła się w badanym 
okresie z 73 do 75 osób/km2. wzrost liczby ludności, mimo relatywnie niskiego udziału w 
pkB (17 953 zł w przeliczeniu na mieszkańca) i stosunkowo niskich dochodów ludności 
powodujących, że udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 328 zł  
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tabela 10. charakterystyka grupy 6. (gminy odstające pod względem akceptacji społecznej) 
wyodrębnionej uproszczoną metodą H. Gierscha

wyszczególnienie Gęstość 
zaludnienia 
[osób/km2]

szacowany 
udział 

gminy w 
pkB per 

capita [zł]

kwota 
udziałów gmin 
w podatku pit 
w roku 2010 

[zł]

wzrost liczby 
mieszkańców 

w latach 
2002-2010

saldo 
migracji  
w roku 
2010

[osób/1000 mieszkańców]

miasta
minimum 1 105 45 575 422 -21 -9
maksimum 1 380 54 054 621 -20 -8
średnio 1 283 49 815 521 -21 -9

Gminy 
wiejskie

minimum 24 19 437 128 -64 -6
maksimum 62 30 511 296 -3 8
średnio 37 23 217 187 -23 -2

Gminy 
miejsko-
wiejskie

minimum
87 37 882 409 -18 -2maksimum

średnio
Źródło: opracowanie własne.

tabela 11. charakterystyka grupy 7. (gminy odstające pod względem gospodarczym) 
wyodrębnionej uproszczoną metodą H. Gierscha

wyszczególnienie Gęstość 
zaludnienia 
[osób/km2]

szacowany 
udział 

gminy w 
pkB per 

capita [zł]

kwota 
udziałów gmin 
w podatku pit 
w roku 2010 

[zł]

wzrost liczby 
mieszkańców w 

latach 
2002-2010

saldo 
migracji 
w roku 
2010

[osób/1000 mieszkańców]

miasta
minimum 220 16 013 301 8 -7
maksimum 1 046 40 408 1 134 259 19
średnio 666 31 612 651 60 1

Gminy 
wiejskie

minimum 20 8 043 113 0 -9
maksimum 62 18 712 570 129 10
średnio 44 13 543 229 21 0

Gminy 
miejsko-
wiejskie

minimum 27 10 006 179 5 -5
maksimum 142 27 655 411 71 7
średnio 76 17 523 301 25 -1

Źródło: opracowanie własne.

w przeliczeniu na obywatela, świadczy o istnieniu pozaekonomicznych atutów, które wpły-
wały na decyzje dotychczasowych i przyszłych mieszkańców. ludność 13 miast zliczonych 
do omawianej grupy zwiększyła się o 14 509 osób (7,0%). Były to jednostki średniej wiel-
kości (średnia liczba mieszkańców – 17 165 osób), o niskiej gęstości zaludnienia (średnio  
666,1 osób/km2). ludność gmin wiejskich zaliczonych do grupy 7. wzrosła o 5617 (2,2%), 
a miejsko-wiejskich o 5617 osób (2,5%). wskaźniki te świadczą o tym, że atrakcyjność 
mniejszych ośrodków (wchodzących w skład gmin miejsko-wiejskich) była porównywalna z 
tą, jaka cechowała jednostki typowo wiejskie omawianej grupy. zjawisko to można wyjaśnić 
ich peryferyjnym położeniem względem ważniejszych ośrodków gospodarczych.
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Grupa 8. (gminy zapóźnione) obejmowała 116 jednostek, czyli 36,9% gmin w 
regionie. w grupie tej znalazły się 2 peryferyjnie położone miasta powiatowe (Go-
stynin i sierpc), 99 gmin wiejskich i 15 gmin miejsko-wiejskich. liczyły one łącznie 
679 085 mieszkańców (13,0% obywateli mazowsza) żyjących na obszarze 14 408 km2 
(40,5% powierzchni województwa). Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 47 osób/km2  
(748 osób/km2 w miastach, 42 osoby/km2 w gminach wiejskich i 62 osoby/km2 w gminach 
miejsko-wiejskich). niskiej gęstości zaludnienia, świadczącej o małym potencjale rynku 
wewnętrznego, towarzyszyły również niskie wskaźniki poziomu rozwoju gospodarczego. 
w zestawieniu z ujemnym bilansem migracji mogą one świadczyć o ujawnieniu się w 
analizowanej grupie gmin mechanizmu błędnego koła opisanego przez ragnara nurksego5. 

podsUmowanie

przedstawione wyniki wskazują, że metoda zaproponowana przez H. Gierscha, służąca 
do określania poziomu rozwoju regionu, po wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji może 
być z powodzeniem zastosowana do oceny jednostek samorządu terytorialnego. wprowa-
dzone zmiany uwzględniają dostępność danych w statystykach publicznych oraz postulat 
łatwości interpretacyjnej. ma to istotne znaczenie ze względu na możliwość interpretacji 
wyników przez osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki rozwoju na najniższych 
5 teoria wyjaśniająca przyczyny, dla których biedne kraje nie mogą wydobyć się z zacofania. tkwią one w 

układach sprzężeń zwrotnych ujemnych. pierwszy układ takich sprzężeń (pierwszy krąg ubóstwa r. nurk-
sego) występuje po stronie podaży. niskie oszczędności powodują niski poziom inwestycji. efektywność 
gospodarki pozostaje niska, co uniemożliwia zwiększenie dochodów i oszczędności. drugi krąg ubóstwa wy-
stępuje po stronie popytu. niskie dochody ludności ograniczają popyt, co zniechęca inwestorów. Brak kapita-
łu ogranicza wydajność pracy i dochody ludności. według r. nurksego, sposobem na przezwyciężenie kręgu 
zacofania miała być koncepcja zrównoważonego wzrostu poprzez inwestycje kapitału, które doprowadzą do 
stopniowego podnoszenia wydajności pracy, ograniczenia bariery popytu i małej chłonności rynku, zwiększe-
nia produkcji i ostatecznie do wzrostu dochodów ludności. r. nurkse zakładał, że kraje rozwijające się nie są 
w stanie samodzielnie zapoczątkować wychodzenia z kręgu biedy i zacofania. jest to możliwe jedynie pod 
warunkiem napływu kapitału zagranicznego (np. w ramach pomocy udzielanej przez kraje rozwinięte). 

tabela 12. charakterystyka grupy 8. (zapóźnione) wyodrębnionej uproszczoną metodą H. Gierscha

wyszczególnienie Gęstość 
zaludnienia 
[osób/km2]

szacowany 
udział gminy 
w pkB per 

capita  
[zł]

kwota 
udziałów gmin 
w podatku pit 
w roku 2010 

[zł]

wzrost liczby 
mieszkańców 

w latach 
2002-2010

saldo 
migracji 
w roku 
2010

[osób/1000 mieszkańców]

miasta
minimum 605 25 270 490 -9 -8
maksimum 990 28 406 516 -3 -5
średnio 748 26 838 503 -6 -6

Gminy 
wiejskie

minimum 22 5 378 105 -138 -15
maksimum 62 18 555 406 0 14
średnio 42 12 198 193 -30 -3

Gminy 
miejsko-
wiejskie

minimum 27 10 784 179 -50 -6
maksimum 98 29 292 436 0 9
średnio 62 17 520 281 -20 -2

Źródło: opracowanie własne.
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szczeblach organizacji społeczeństwa. dlatego liczbę cech diagnostycznych ograniczono 
do trzech, a liczbę ich klas do dwóch. dzięki temu uzyskano osiem grup, do których 
można jednoznacznie przypisać wszystkie badane jednostki. ponieważ wybrane cechy 
diagnostyczne charakteryzują poziom urbanizacji, rozwoju gospodarczego i satysfakcji 
mieszkańców, za ich pomocą można określić poziom rozwoju poszczególnych jednostek 
podziału terytorialnego. można też wykazać symptomy wzrostu lub spadku dynamiki roz-
woju w przyszłości. przestrzenna analiza uzyskanych wyników pozwala pogłębić wiedzę o 
procesach zachodzących w skali regionalnej, przykładowo o sile i zasięgu oddziaływania 
ważniejszych ośrodków gospodarczych regionu czy rozkładzie poziomu satysfakcji spo-
łecznej. można zatem uznać, że zmodyfikowana metoda H. Gierscha może być narzędziem 
przydatnym przy kształtowaniu polityki na szczeblu lokalnym i regionalnym, w tym 
planowania podziału środków przeznaczonych na wsparcie rozwoju. 
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s y n o p s i s. celem artykułu jest wyjaśnienie zjawiska cykliczności wahań cen ziemi rolniczej 
w polsce. Badaniem objęto zarówno zmiany nominalnych cen ziemi, jak i strukturę cen w rolnic-
twie na podstawie wybranych wskaźników. podstawą teoretyczną do przeprowadzonych badań 
empirycznych była austriacka teoria cyklu koniunkturalnego. z przeprowadzonych badań wynika, 
że w polsce w latach 1998-2012 w okresach dobrej koniunktury ceny ziemi wzrastały znacznie 
szybciej niż w fazach spadkowych i okresach stagnacji. w poszczególnych fazach cyklu koniunk-
turalnego zmieniała się również struktura cen. ceny ziemi kształtowały się w sposób typowy 
dla dóbr inwestycyjnych, czyli podległy silniejszym wahaniom niż ceny dóbr konsumpcyjnych. 

wstĘp

ceny zasobów naturalnych kształtujące się na wolnych rynkach i będące rezultatem 
stosunków popytowo-podażowych są niezbędnym warunkiem racjonalnej gospodarki. 
odzwierciedlają one relację pomiędzy użytecznością zasobu w procesie zaspokajania 
potrzeb konsumentów a jego dostępnością. również w przypadku ziemi rolniczej ceny 
rynkowe mają zasadnicze znaczenie dla praktyki gospodarowania tym zasobem.

ceny ziemi są bardzo zróżnicowane, stosownie do użyteczności poszczególnych dzia-
łek gruntu, jakości gleb i ich naturalnej urodzajności, położenia względem rynków zbytu, 
stanu środowiska naturalnego itd. niezależnie od zróżnicowania przestrzennego, ceny 
zmieniają się też w czasie. powiązanie rolnictwa z gospodarką narodową sprawia, że rynek 
ziemi rolniczej podlega długookresowym trendom, które są rezultatem dostosowywania 
się rolnictwa do zmian strukturalnych w całej gospodarce. w ten sam sposób zmieniająca 
się koniunktura gospodarcza oddziałuje także na opłacalność inwestowania w rolnictwie 
i wywołuje cykliczne zmiany na rynkach czynników produkcji. 

celem artykułu jest wyjaśnienie zjawiska cykliczności wahań cen ziemi rolniczej w 
polsce. Badaniem objęto zmiany nominalnych cen ziemi oraz strukturę cen w rolnictwie 
na podstawie wybranych wskaźników. zmienność cen w czasie analizowana była w po-
wiązaniu z koniunkturą w całej gospodarce krajowej. 

podstawą teoretyczną do przeprowadzonych badań empirycznych była austriacka teo-
ria cyklu koniunkturalnego. teoria ta posłużyła do wyjaśnienia zjawiska cykliczności we 
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współczesnych gospodarkach i opisania mechanizmu oddziaływania otoczenia makroeko-
nomicznego na kształtowanie się cen gruntów rolnych. na podstawie literatury omówiono 
główne twierdzenia wysuwane w tej teorii, a następnie przedstawiono specyfikę ziemi, 
jej miejsce w strukturze produkcji oraz funkcjonowanie rynku ziemi w poszczególnych 
fazach cyklu koniunkturalnego. 

do badań empirycznych zostały wykorzystane dane Głównego Urzędu statystycznego 
dotyczące nominalnych cen gruntów ornych znajdujących się w obrocie prywatnym oraz 
cen towarowej produkcji, inflacji i wzrostu pkB. zmienność cen w czasie badana była za 
pomocą rocznych wskaźników cen. wzrost gospodarczy analizowano za pomocą rocznej 
dynamiki realnego pkB. 

cykl koniUnktUralny i zmiany cen w teorii

przyczyny cyklicznych wahań w gospodarce wyjaśniane są przez różne teorie. kryzys 
gospodarczy zapoczątkowany w 2008 r. niewątpliwie ma swoje źródła w funkcjonowaniu 
systemu bankowego, dlatego coraz większą uwagę przywiązuje się do teorii, które przyczyn 
niestabilności dopatrują się w systemie monetarnym państwa. wielu autorów opracowań 
naukowych zwraca uwagę, że głównym powodem niestabilności systemu bankowo-pie-
niężnego była gwałtowna ekspansja kredytowa banków komercyjnych. mechanizm tego 
zjawiska wyjaśnia się m.in. brakiem dostatecznej kontroli instytucji państwa nad działal-
nością banków komercyjnych [rosati 2009, sławiński 2010, szpunar 2012]. wskazuje się 
również, że kryzys jest znacznie szerszy i dotyczy całego państwa, jako instytucji pełniącej 
centralną rolę we współczesnych gospodarkach [Barro 2011].

spośród monetarnych teorii cykli koniunkturalnych najbardziej rozwiniętą i logicznie spój-
ną teorię wypracowała austriacka szkoła ekonomii. fundamenty tej teorii przedstawił ludwig 
von mises w The theory of money and credit [1953], opublikowanej po raz pierwszy w 1912 r., 
natomiast pełną wersję opisał w traktacie ekonomicznym Ludzkie działanie [mises 2007]. jego 
dorobek rozwinęli głównie tacy ekonomiści, jak friedrich august von Hayek [1967], murray 
rothbard [2007], roger Garrison [2001], jesus Huerta de soto [2009].

austriacka teoria cyklu koniunkturalnego za główny impuls wywołujący okresowe wzro-
sty i spadki produkcji uważa ekspansję kredytową banków połączoną ze wzrostem podaży 
pieniądza. natomiast centralną rolę w wyjaśnianiu mechanizmu powodującego wahania 
aktywności gospodarczej odgrywają preferencja czasowa oraz struktura produkcji i cen.

struktura produkcji to inaczej etapy produkcji od pierwotnych czynników produkcji 
(praca i ziemia) do gotowych dóbr konsumpcyjnych. dobra konsumpcyjne mogą być 
wytwarzane metodami, w których pierwotne czynniki produkcji przechodzą niewiele 
etapów produkcji i szybko osiągają postać dóbr konsumpcyjnych, albo przy użyciu metod 
okrężnych, w których pierwotne czynniki produkcji przechodzą długą drogę, od etapów 
najbardziej odległych od konsumenta do  dóbr konsumpcyjnych. okrężne metody produkcji 
angażują większy zasób kapitału, wydłużają proces produkcji w czasie, ale pozwalają na 
wytworzenie większej masy dóbr konsumpcyjnych. 

struktura produkcji odzwierciedla preferencję czasową konsumentów. wysoka prefe-
rencja czasowa oznacza, że konsumenci są nastawieni na konsumpcję dzisiejszą, niska zaś 
skłania ich do rezygnacji ze zwiększania konsumpcji dzisiejszej na rzecz przyszłej. decyzje 
odnośnie konsumpcji teraźniejszej i przyszłej koordynowane są za pośrednictwem rynkowej 
stopy procentowej. w warunkach stałej podaży pieniądza, którą zapewnia np. standard 
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złota, zwiększenie akcji kredytowej banków możliwe jest tylko na skutek zwiększenia się 
oszczędności społeczeństwa. jeżeli ludzie cenią bardziej teraźniejszą niż przyszłą kon-
sumpcję, to zgromadzą niewielkie oszczędności, przez co rynkowa cena środków pożycz-
kowych staje się wysoka. wysoka stopa procentowa powoduje, że tylko niewielka liczba 
inwestycji jest zyskowna, a struktura kapitałowa nie jest intensywnie rozbudowywana. jeśli 
konsumenci obniżają swoje preferencje czasowe i zaczynają gromadzić oszczędności, to 
wzrost podaży wolnych środków pożyczkowych obniża rynkową stopę procentową, a niska 
stopa procentowa pobudza inwestycje. w ten sposób zwiększone oszczędności oznaczają 
mniejszą konsumpcję, w wyniku czego więcej zasobów może być przeznaczonych na cele 
inwestycyjne. jest to bodziec dla przedsiębiorców do zwiększenia inwestycji w sektorach 
dóbr kapitałowych. po zrealizowaniu tych inwestycji struktura produkcji w gospodarce 
staje się bardziej kapitałochłonna i pozwala na produkcję większej ilości dóbr. 

stopa procentowa, która równoważy dobrowolne oszczędności z inwestycjami, nazywana 
jest naturalną stopą procentową. jest ona integralnym elementem systemu cen rynkowych, 
które koordynują społeczną współpracę. w gospodarce rynkowej każdy z etapów produkcji 
musi być zyskowny. samofinansujący się przedsiębiorcy, żeby funkcjonować i rozwijać 
działalność produkcyjną, muszą osiągać zyski. ceny rynkowe dóbr konsumpcyjnych odzwier-
ciedlają preferencje konsumentów, czyli wysyłają informację, jak pilne są niezaspokojone 
dotychczas potrzeby. z drugiej strony ceny czynników produkcji informują o dostępności 
i produktywności tych zasobów. w tych warunkach motyw zysku pokieruje działalnością 
przedsiębiorców tak, że ograniczone zasoby czynników produkcji zostaną wykorzystane tam, 
gdzie w najwyższym stopniu przyczynią się do tworzenia użytecznej produkcji.

zatem elastyczne ceny rynkowe są niezbędne, aby harmonizować decyzje produkcyjne 
społeczeństwa. natomiast rynkowa (naturalna) stopa procentowa kapitału pożyczko-
wego odgrywa kluczową rolę w koordynowaniu długookresowych decyzji. swobodnie 
kształtująca się struktura cen sprawia, że produkcja dostarczana w maksymalny sposób 
zaspokaja potrzeby społeczeństwa. jednocześnie ludzie otrzymują taki poziom wzrostu 
gospodarczego, jakiego oczekują.

cykl koniunkturalny w gospodarce powstaje w sytuacji, gdy ekspansja kredytu ban-
kowego nie ma pokrycia w zwiększonych oszczędnościach społeczeństwa. sytuacja taka 
ma miejsce we współczesnych systemach monetarnych, nazywanych przez austriacką 
szkołę ekonomii pieniądzem fiducjarnym. system taki opiera się na monopolu państwa na 
produkcję pieniądza i usankcjonowanej przez prawo rezerwy częściowej w bankowości. 
Bank centralny państwa ma wyłączność na emisję pieniądza gotówkowego (baza mone-
tarna), natomiast banki komercyjne mają przywilej kreowania bezgotówkowego pieniądza 
kredytowego, który nie ma pokrycia w oszczędnościach ludności. Banki komercyjne, 
będąc częścią kontrolowanego przez państwo systemu bankowego, są chronione przed 
utratą płynności i bankructwem poprzez rządowe gwarancje wypłaty depozytów, kredyty 
udzielane przez bank centralny oraz inne formy dofinansowania. rozwiązania takie skut-
kują tym, że podaż pieniądza może szybko zmieniać się w czasie.

w okresie pobudzania koniunktury bank centralny prowadzi politykę łatwego pienią-
dza, czyli poprzez obniżanie stóp procentowych chce uruchomić wzrost akcji kredytowej 
banków komercyjnych. pieniężna stopa procentowa spada poniżej naturalnej stopy pro-
centowej, a na rynku pojawia się więcej wolnych środków pieniężnych dostępnych dla 
przedsiębiorców. następuje szybki wzrost inwestycji finansowanych kredytami banko-
wymi. kiedy kredytobiorcy wydają dodatkowe pieniądze, podnoszą ceny towarów, które 
kupują. największy rozkwit przeżywają sektory dóbr produkcji kapitałowych. notują one 
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ponadprzeciętne wyniki, a także rosną płace osób w nich zatrudnionych. w niektórych 
sektorach pojawiają się gwałtowne wzrosty cen, które z czasem przeradzają się w bańki 
spekulacyjne. w tym przypadku jednak ekspansji kredytu nie towarzyszy wzrost oszczęd-
ności (i odpowiedni spadek konsumpcji) w społeczeństwie. preferencje konsumentów 
pozostają niezmienione i wydają oni swoje dochody zgodnie z dotychczasowymi prefe-
rencjami czasowymi. dodatkowo zaniżone stopy procentowe zwiększają popyt na kredyty 
konsumpcyjne, przez co jeszcze zmniejsza się skłonność społeczeństwa do oszczędności. 
Utrzymywanie się obecnej konsumpcji na stałym poziomie nie pozwala na przesunięcie 
zasobów do nowych przedsięwzięć produkcyjnych. wkrótce następuje wzrost cen dóbr 
konsumpcyjnych. rosnące ceny czynników produkcji podnoszą koszty wytwarzania. 
także zwiększone płace pracowników zatrudnionych w sektorach przeżywających boom 
są wydawane zgodnie z dotychczasową relacją konsumpcji i oszczędności. okazuje się, 
że w gospodarce jest za mało zasobów, aby ukończyć wszystkie projekty inwestycyjne 
rozpoczęte dzięki ekspansji kredytowej. dla przedsiębiorców i pożyczkodawców staje 
się jasne, że obserwowany rozkwit nie może być kontynuowany. pojawiająca się infla-
cja cenowa zmusza bank centralny do podniesienia stóp procentowych, co definitywnie 
kończy fazę boomu. podmioty gospodarcze mają coraz większe problemy ze spłacaniem 
kredytów i zaciąganiem nowych. w rezultacie podaż pieniądza zmniejsza się. w okresie 
recesji rośnie bezrobocie i następuje spadek wyceny dóbr kapitałowych. jest to okres li-
kwidowania nietrafionych inwestycji i realokacji zasobów do sektorów, w których mogą 
znaleźć produktywne zastosowanie. jeżeli procesy te nie są zaburzone, przemieszczenie 
zasobów odbywa się stosunkowo szybko i gospodarka wraca do prawidłowego stanu.

analiza struktury cen i produkcji w cyklu koniunkturalnym pozwala zaobserwować 
następującą prawidłowość: ceny i produkcja dóbr kapitałowych wykazują bardzo duże 
wahania – silnie wzrastają w fazie wzrostowej gospodarki, a następnie odnotowują wyraźne 
spadki w fazie recesji; natomiast rynki dóbr konsumpcyjnych są bardziej stabilne – ceny 
i produkcja nie podlegają tak silnym wahaniom. 

w świetle austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego zasoby naturalne, w tym również 
ziemię rolniczą, zalicza się do pierwotnych czynników wytwórczych. w związku z tym w po-
szczególnych fazach cyklu koniunkturalnego ceny ziemi rolniczej będą kształtować się podobnie 
jak dóbr kapitałowych. z badań przeprowadzonych dla polskiej gospodarki w latach 2002-2011 
wynika, że struktura cen zmieniała się i była silnie związana z koniunkturą gospodarczą. w 
fazach wzrostowych gospodarki surowce drożały znacznie szybciej niż artykuły spożywcze 
[jędruchniewicz 2013]. potwierdziła się ogólna prawidłowość, że wahania cen i produkcji na 
rynkach oddalonych od konsumenta są znacznie silniejsze niż na rynkach dóbr konsumpcyjnych. 

ceny ziemi rolniczej i strUktUra cen w latacH 1998-2012

Badanie cen ziemi rolniczej w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej 
w polsce obejmuje lata 1998-2012. jako miernik koniunktury została wykorzystana roczna 
dynamika realnego pkB. wzrost gospodarczy w polsce w tym okresie miał względnie 
stabilny przebieg, polegający na przyspieszeniu i osłabieniu tempa wzrostu realnego pkB. 
w tego rodzaju cyklu koniunkturalnym wyróżnić można jedynie fazę ożywienia oraz fazę 
stagnacji. kształtowanie się nominalnych cen gruntów rolnych w poszczególnych fazach 
cyklu gospodarczego przedstawia rysunek 1.
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przedstawione na rysunku 1. dane wskazują, że w okresach dobrej koniunktury ceny 
ziemi wzrastały znacznie szybciej niż w fazach stagnacji. lata 1998-2002 odznaczyły się wy-
raźnym spadkiem tempa wzrostu pkB na początku tego okresu i dotkliwą stagnacją w końcu 
tego okresu. w tym samym czasie trend wzrostowy cen ziemi został zatrzymany, a w roku 
2002 odnotowano nawet spadek (3%). dalsze lata pokazują, że ziemia drożała w szybszym 
tempie, gdy gospodarka weszła fazę ożywienia. w latach 2003-2008 wzrost gospodarczy 
sięgał 3,8-6,8% rocznie, a ziemia drożała w tempie 13-31%. natomiast w latach 2009-2012 
zarówno wzrost gospodarczy był słabszy (1,6-4,3%), jak i wzrost cen ziemi (6-11%). 

analizując związek pomiędzy cyklem gospodarczym a cenami ziemi, trzeba też dodać, 
że dobra koniunktura ogólnogospodarcza oddziałuje na wielkość obrotów. przyspiesza 
przepływ ziemi do gospodarstw rolnych najbardziej produktywnych, które w celu rozbu-
dowy czynników produkcji zgłaszają popyt na ziemię. wtedy też następuje likwidowanie 
gospodarstw nieproduktywnych, co się łączy ze zwiększoną podażą ziemi rolniczej. w 
polsce rozwój prywatnego rynku ziemi w dużym stopniu powiązany był z sytuacją ma-
kroekonomiczną [maśniak 2009]. 

jednym z najistotniejszych twierdzeń w austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego jest 
to, że w poszczególnych fazach cyklu zmiany cen nie przebiegają podobnie we wszystkich 
sektorach gospodarki. wynika to z tego, że proces produkcji dzieli się na etapy uporząd-
kowane według stopnia oddalenia od konsumenta. w ten sposób w fazie ekspansji, gdy 
następuje wydłużanie procesów wytwórczych, największy wzrost produkcji i cen odnoto-
wują sektory kapitałowe i surowcowe. natomiast w fazie spadkowej sektory te przeżywają 
najsilniejsze wstrząsy związane z likwidowaniem nietrafionych inwestycji. ziemia rolnicza 
jest zaliczana do pierwotnych czynników wytwórczych, które ze względu na znaczne 
oddalenie od konsumenta znajdują się pod silnym wpływem koniunktury gospodarczej.

w celu zbadania, czy cykl koniunkturalny wpływał na strukturę cen, porównano roczne 
wskaźniki zmiany cen ziemi z wybranymi innymi wskaźnikami. do analizy wybrane zostały 
ceny dóbr reprezentujących różne etapy produkcji, czyli towarów i usług konsumpcyjnych 
(cpi), towarowej produkcji rolniczej i nakładów inwestycyjnych w gospodarstwach indy-
widualnych. towarowa produkcja rolnicza stanowi etap produkcji dalszy od konsumenta, 
a dobra inwestycyjne w gospodarstwach rolnych należy uznać za etap najdalej odsunięty 
od konsumenta. wyniki analizy porównawczej przedstawia rysunek 2. 

obserwacja przedstawionych wskaźników cen pozwala stwierdzić, że ceny ziemi 
podległy silniejszym wahaniom niż ceny dóbr konsumpcyjnych. podobnie silne wahania 
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rysunek 1. roczne zmiany realnego pkB i cen gruntów ornych w latach 1998-2012
Źródło: [Rocznik… za lata 1998-2012, Ceny…  za lata 1998-2012].
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dotyczyły towarowej produkcji rolniczej i nakładów inwestycyjnych w gospodarstwach 
indywidualnych. w latach 1998-2002 wskaźniki wzrostu cen wszystkich analizowanych 
dóbr miały tendencję do kształtowania się poniżej wskaźnika cen dóbr konsumpcyjnych, 
czyli kształtowały się w sposób typowy dla fazy dekoniunktury. roczny wzrost cen dóbr 
konsumpcyjnych wyniósł średnio 7,3%, natomiast pozostałych dóbr 1,7-6,1%, przy czym 
najsilniejszy wzrost cen dotyczył ziemi (rys. 3.). w okresie ożywienia gospodarczego, 
przypadającego na lata 2003-2008, zarówno ziemia rolnicza, jak i dobra inwestycyjne oraz 
konsumpcja drożały wyraźnie szybciej niż dobra konsumpcyjne. Średnie roczne wzrosty 
wynosiły odpowiednio 6%, 5,5% i 20,6%, dla konsumpcji zaś 2,4%. w kolejnych latach 
(2009-2012), gdy wzrost gospodarczy był słaby, zmieniły się również relacje cen: roczne 
wskaźniki wzrostu cen dóbr niekonsumpcyjnych zbliżyły się do wskaźnika cen dóbr 
konsumpcyjnych w ten sposób, że wzrost cen ziemi (13,7%) i produkcji rolniczej (5,9%) 
utrzymywał się powyżej wzrostu cen konsumpcji (3,5%), a ceny dóbr inwestycyjnych 

wzrastały znacznie wolniej bo tylko o 2,5%. 
ceny ziemi podległy silniejszym wa-

haniom niż ceny dóbr konsumpcyjnych, 
mierzone ogólnym wskaźnikiem. pozwala 
to na sformułowanie stwierdzenia, że w 
poszczególnych fazach cyklu koniunktu-
ralnego zmieniała się struktura cen oraz 
że ceny ziemi kształtowały się w sposób 
typowy dla dóbr kapitałowych. prowadzi to 
również do wniosku, że ziemia, podobnie 
jak dobra kapitałowe, jest częścią procesu 
inwestycyjnego w rolnictwie, na który istotny 
wpływ ma koniunktura ogólnogospodarcza. 
Badania przeprowadzone w latach 2003-2009 
potwierdzają, że kierunki zmian inwestycji w 
rolnictwie były zasadniczo zgodne z fazami 

cyklu koniunkturalnego w polskiej gospodarce [jędruchniewicz 2012]. w fazach wzrosto-
wych gospodarki tempo zmian inwestycji było wyższe niż końcowej produkcji rolniczej. 
w spadkowych okresach koniunktury występował wyraźny spadek inwestycji, natomiast 
końcowa produkcja rolnicza utrzymywała się na stabilnym poziomie. 

rysunek 2. roczne wskaźniki cen w latach 1998-2012
Źródło: jak w rys. 1.
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ogólnie ziemia podrożała w stosunku do cen innych czynników produkcji, a także 
towarowej produkcji rolniczej i dóbr konsumpcyjnych. Świadczy to o tym, że oprócz cy-
klicznych wahań ceny ziemi podlegają też długookresowym trendom, związanym z rozwo-
jem gospodarki narodowej. powiązanie rolnictwa z jego otoczeniem makroekonomicznym 
oznacza, że wraz ze wzrostem produktywności gospodarki muszą mieć miejsce również 
przekształcenia strukturalne w rolnictwie. wzrost powierzchni gospodarstw, zwłaszcza 
w przypadku rozdrobnionego obszarowo rolnictwa polskiego, jest niezbędny, aby mogła 
wzrosnąć produktywność pracy [maśniak 2008]. powyższe trendy długookresowe w po-
łączeniu ze względnie stałą podażą ziemi prowadzą do wzrostu realnych cen tego zasobu.

nie bez znaczenia jest również wpływ polityki sektorowej państwa na ceny ziemi. naj-
istotniejszym czynnikiem wydaje się włączenie polski do systemu płatności obszarowych 
w rolnictwie po wstąpieniu do Unii europejskiej. ten, a także inne programy wspierania 
rolnictwa (np. kredyty preferencyjne) oddziałują na rynek ziemi w dwóch podstawowych 
aspektach. po pierwsze, generowanie dodatkowego dochodu przez ziemię przyczynia się 
do wzrostu jej realnych cen. po drugie, system dotacji do rolnictwa uniezależnia w pewnym 
stopniu popyt na ziemię od bieżącej sytuacji ogólnogospodarczej. 

podsUmowanie i wnioski

w świetle austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego w fazie wzrostu gospodarczego 
nasila się proces inwestycyjny, w wyniku którego największy rozkwit przeżywają sektory 
wytwarzające dobra kapitałowe i surowce. następuje wówczas szybki wzrost produkcji i 
cen w tych sektorach. ziemię należy zaliczyć do pierwotnych czynników, które w procesie 
wytwórczym znajdują się daleko od konsumentów. z tego wynika, że podatność cen ziemi 
na cykliczne wahania jest wysoka. 

w polsce w latach 1998-2012 ceny ziemi rolniczej podlegały cyklicznym wahaniom, a 
zmiany cen powiązane były z cyklami gospodarczymi w gospodarce krajowej. w okresach 
dobrej koniunktury ceny ziemi wzrastały znacznie szybciej niż w fazach spadkowych i 
okresach stagnacji.

w okresie stagnacji przypadającej na lata 1999-2002 roczny wzrost cen nominalnych 
ziemi wyniósł średnio 6%. natomiast w latach 2003-2008 w warunkach dobrej koniunktury 
wzrost ten był znacznie wyższy i wynosił średnio 21%. w kolejnym okresie (2009-2012), 
w którym wzrost gospodarczy był słaby, tempo wzrostu cen ziemi również było niższe i 
wynosiło średnio 14%.

w poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego zmieniała się również struktura 
cen. ceny ziemi kształtowały się w sposób typowy dla dóbr inwestycyjnych. ceny ziemi 
podległy silniejszym wahaniom niż ceny dóbr konsumpcyjnych. podobnie silne wahania 
dotyczyły towarowej produkcji rolniczej i nakładów inwestycyjnych w gospodarstwach 
indywidualnych. w latach 1999-2002 wskaźniki wzrostu cen wszystkich analizowanych 
dóbr były niższe niż wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych, czyli kształtowały się w sposób 
typowy dla fazy dekoniunktury. w latach ożywienia (2003-2008) zarówno ziemia rolnicza, 
jak i dobra inwestycyjne oraz konsumpcja drożały wyraźnie szybciej niż dobra konsump-
cyjne, przy czym najwyższy wzrost dotyczył cen ziemi. w kolejnych latach (2009-2012), 
gdy wzrost gospodarczy był słaby, zmieniły się również relacje cen: roczne wskaźniki 
wzrostu cen ziemi, dóbr inwestycyjnych i produkcji rolniczej zbliżyły się do wskaźnika 
cen dóbr konsumpcyjnych.
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dodatkowym wnioskiem wynikającym z analizy struktury cen jest to, że ziemia 
relatywnie podrożała, gdyż w całym badanym okresie tempo wzrostu cen ziemi było naj-
wyższe. wzrost cen ziemi w stosunku do cen towarowej produkcji rolniczej i nakładów 
inwestycyjnych świadczy o zmieniających się warunkach gospodarowania w rolnictwie. 
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CYCLICAL FLUCTUATIONS OF THE AGRICULTURAL LAND PRICES IN POLAND– 
THEORETICAL AND EMPIRICAL APPROACH 

Summary
The paper explains the cyclical fluctuations of the agricultural land prices. The study focused on the chan-

ges in nominal prices of agricultural land, as well as the price structure in agriculture on the basis of selected 
indicators. The theoretical background of the research was an Austrian theory of the business cycle. Between 
the years 1998 and 2012, during a period of an economic boom, the increase of land prices in Poland was fast. 
During economic stagnations the increase of land prices was slow. In the periods of the business cycle the price 
structure was changed. The fluctuations of the land prices were higher than the consumer goods prices, which 
is a typical phenomenon for the investment goods.
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s y n o p s i s. w opracowaniu zastosowano teorię pogoni za rentą, definiowaną jako przezna-
czanie zasobów na zwiększanie udziału w istniejącym bogactwie zamiast produkowania nowych 
dóbr i usług, do analizy płatności bezpośrednich dla rolnictwa w polsce. wsparcie finansowe dla 
rolnictwa jest uzasadnione, gdyż rolnictwo dostarcza szerokiego spektrum dóbr publicznych. 
skuteczność w pozyskiwaniu płatności bezpośrednich przez rolników indywidualnych w polsce 
zwiększała się w okresie 2004-2012, a od 2010 r. zaobserwowano w tym zakresie znaczącą 
poprawę. na poziomie województw skuteczność w pozyskiwaniu płatności bezpośrednich jest 
skorelowana wyłącznie z wiekiem użytkownika gospodarstwa rolnego, była ona wyższa, gdy 
udział gospodarstw rolnych z indywidualnym użytkownikiem do 35. roku życia był wyższy.

wstĘp

renta w teorii ekonomii może być uzyskiwana na skutek prowadzonej działalności 
gospodarczej, polegającej na przetwarzaniu zasobów w produkty i usługi, przynoszącej zysk 
dla producenta w postaci nadwyżki przychodów nad kosztami lub też poprzez działalność 
w sferze politycznej zmierzającą do uzyskania korzyści w formie transferu dochodów ze 
środków budżetowych, a także innych źródeł. pierwsza z nich to renta ekonomiczna (na-
turalna), druga to renta polityczna (sztuczna). teoria pogoni za rentą (rent seeking theory) 
pokazuje, w jaki sposób w ramach demokratycznego społeczeństwa interesy niekiedy wą-
skich grup społecznych przenoszone są na działania władz publicznych, dając szczególne, 
ekskluzywne korzyści (renty) owym grupom.

zjawisko pogoni za rentą osiąga największe rozmiary w obszarach gospodarki o wy-
sokim stopniu interwencjonizmu. szerokie możliwości kreowania rent stwarza subsydio-
wanie produkcji rolniczej poprzez wykorzystanie narzędzi polityki rolnej. dochód rolnika 
jest obecnie w dużym stopniu determinowany przez decyzje polityczne. Utrzymywanie 
dochodów rolników na relatywnie wysokim poziomie uzasadniane jest tym, że rolnicy, 
poza produkcją typowych dóbr rynkowych, wytwarzają dobra i usługi o charakterze dóbr 
publicznych. Źródłami dodatkowych dochodów rolniczych są obecnie między innymi: 
narzędzia protekcjonizmu handlowego, limitowanie produkcji, publicznie organizowany 
skup i magazynowanie produktów rolnych oraz bezpośrednie płatności dla rolników.
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celem opracowania jest określenie przejawów pogoni za rentą w rolnictwie oraz 
zbadanie skuteczności w pozyskiwaniu płatności bezpośrednich przez rolników indywi-
dualnych w polsce. wykorzystano dane oecd dotyczące stopnia wspierania rolnictwa w 
Unii europejskiej oraz informacje z agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa 
(armir) dotyczące liczby złożonych wniosków i przyznanych płatności obszarowych. 
informacje dotyczące charakterystyk gospodarstw rolnych w poszczególnych wojewódz-
twach zaczerpnięto z Banku danych lokalnych GUs.

koncepcja poGoni za rentĄ

teoria pogoni za rentą zajmuje się tym, w jaki sposób podmioty gospodarcze dążą do 
uzyskania wymiernych korzyści poprzez dystrybucję środków publicznych lub ukształtowa-
nie korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. ponieważ działalność 
mająca na celu pogoń za rentą nie służy zwiększaniu dostępnej ilości dóbr, a jedynie trans-
ferom dochodów, uznawana jest za zjawisko niekorzystnie wpływające na funkcjonowanie 
gospodarki jako całości i społeczeństwa [wilkin 2005, s. 204-206].

prekursorem prac z zakresu teorii pogoni za rentą był Gordon tullock [1967], a samo 
pojęcie pogoni za rentą zostało po raz pierwszy użyte przez anne krueger w 1974 roku 
[1974]. G. tullock definiował pogoń za rentą jako wykorzystanie zasobów dla osiągnię-
cia renty, wtedy gdy pochodzi ona z działalności, która ma negatywną wartość społeczną 
[tullock 2012, s. 541]. analizował on społeczne koszty pogoni za rentą na przykładzie 
ceł i stwierdził, że obejmują one – poza stratami w dobrobycie wynikającymi ze spadku 
konsumpcji danego dobra – również inne negatywne dla gospodarki skutki, takie jak nie-
efektywne zużycie zasobów na produkcję dobra chronionego cłami, koszty transakcyjne 
systemu celnego oraz koszty zasobów zaangażowanych w uzyskanie renty politycznej 
[wilkin 2005, s. 208]. pogoń za rentą w odniesieniu do uzyskiwania monopolu analizował 
richard posner [1975], który zauważył, że zabiegi firm mające na celu uzyskanie pozycji 
monopolistycznej stanowią nieproduktywne koszty społeczne.

zjawisko pogoni za rentą powoduje powstanie różnych kosztów. według G. tullocka, koszt 
związany z samym procesem lobbowania jest tylko niewielką częścią społecznych kosztów 
pogoni za rentą, gdyż głównym kosztem jest zniekształcenie procesu głosowania. Uzyskanie 
korzystnych dla danej grupy rozwiązań prawnych wiąże się z koniecznością popierania innych, 
pozornie niezwiązanych inicjatyw. pośrednim kosztem pogoni za rentą jest zaś zaangażowanie 
produktywnych zasobów w działalność bezproduktywną lub nawet szkodliwą dla społeczeń-
stwa [tullock 2012, s. 543-545]. działania mające na celu poszukiwanie renty nie są również 
uznawane za społecznie optymalne, gdyż w ich wyniku zasoby nie trafiają do podmiotów, 
które przypisują im najwyższą użyteczność [dari-mattiacci i in. 2009, s. 172]. pogoń za rentą 
polityczną przyczynia się również do występowania korupcji [lambsdorff 2002].

zachowania mające na celu pogoń za rentą są zwykle postrzegane jako marnowanie za-
sobów. Grupy interesu przeznaczają pewne zasoby na działalność lobbingową dla uzyskania 
indywidualnych korzyści, co przyczynia się do zmniejszenia efektywności gospodarczej. 
ponieważ jednak grupy interesu mają większą niż rząd informację na temat preferencji 
społecznych w zakresie dostarczania różnego rodzaju dóbr, działalność mająca na celu 
pogoń za rentą może niekiedy przynieść poprawę dobrobytu społecznego. w gospodarce, 
w której występują różnego rodzaju zakłócenia, poszukiwanie renty politycznej może 
skutkować zwiększeniem efektywności gospodarki [schmitz i in. 2010 s, 47]. 
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przejawy poGoni za rentĄ w rolnictwie

miarą wsparcia ekonomicznego otrzymywanego przez rolników jest wskaźnik subsy-
diowania producenta (ang. Producer Support Estimate – pse), wyznaczany przez oecd 
[wilkin 2005, s. 213]. wskaźnik pse mierzy roczną wartość transferów od konsumentów i 
podatników, które służą wsparciu produkcji rolnej, i może być formułowany dla rolnictwa 
danego kraju lub dla poszczególnych produktów rolnych [stats.oecd.org/glossary/detail.
asp?id=2150]. na rysunku 1. przedstawiono wyrażoną procentowo wartość wskaźnika 
pse dla Unii europejskiej.

rysunek 1. wskaźnik subsydiowania producenta pse w Unii europejskiej w latach 2000-2011
Źródło: stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=mon
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w okresie 2000-2011 wskaźnik subsydiowania producenta pse w Unii europejskiej 
zmniejszył się o niemal 50%. znaczące zmniejszenie zakresu wsparcia dla producentów 
rolnych nastąpiło wraz z rozszerzaniem Unii europejskiej, a więc wraz ze zwiększeniem 
liczby beneficjentów.

nawet wysoki poziom wsparcia dla rolnictwa nie powinien być jednoznacznie negatyw-
nie odbierany, gdyż rolnicy, poza produkcją dóbr o charakterze rynkowym, dostarczają dóbr 
publicznych i merytorycznych (o charakterze mieszanym), takich jak: bioróżnorodność, 
pejzaż rolniczy, konserwacja gleb, właściwe stosunki wodne, bezpieczeństwo żywnościowe 
(food security), bezpieczeństwo żywności (food safety), bezpieczeństwo energetyczne, 
żywotność ekonomiczna i społeczna wsi, wzbogacenie kultury narodowej, kształtowanie 
tożsamości lokalnej, regionalnej i kulturowej [wilkin 2010, s. 45-48]. warto zauważyć, 
że takie podejście akcentuje rolę wytwarzanych przez rolnictwo dóbr publicznych, a nie 
generowanych przez nie efektów zewnętrznych.

z mechanizmem uzyskiwania renty politycznej przez rolników jest również związane 
zagadnienie ponoszenia kosztów korzystnego dla rolników ukształtowania systemu otrzy-
mywanych płatności oraz towarzyszące mu zjawisko „jazdy na gapę”. aldona zawojska 
analizowała problem podejmowania świadomej jazdy na gapę, rozumianej jako strategiczne 
dostosowywanie swoich wydatków związanych z poszukiwaniem renty politycznej. jej 
badania wskazują na istnienie związku udziału poszczególnych krajów w płatnościach uzy-
skiwanych w ramach wspólnej polityki rolnej z ich udziałem w składkach członkowskich na 
rzecz copa (komitet rolniczych organizacji zawodowych). wpłaty składek członkowskich 
na rzecz copa nie są jedynymi ponoszonymi przez krajowe związki i organizacje rolnicze 
kosztami działalności lobbingowej mającej na celu uzyskanie rent politycznych, ale już w 
tych kosztach istnieją znaczne rozbieżności pomiędzy krajami Ue [zawojska 2011].

%
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działalność lobby rolniczego z jednej strony wpływa na poprawę sytuacji dochodowej 
rolników, z drugiej – umożliwia finansowanie działalności organizacji rolniczych. ponieważ 
środki publiczne przeznaczone na wspieranie rolnictwa służą również finansowaniu dzia-
łalności mającej na celu zabieganie o te środki, ostatecznie tylko stosunkowo niewielka ich 
część trafia do rolników [wilkin 2009]. według andrzeja kowalskiego dopłaty bezpośred-
nie stanowią obecnie około 50% dochodów rolników, przy czym udział dopłat zmniejsza 
się w ostatnich latach [Pierwszy portal rolny 2013]. płatności bezpośrednie mają na celu 
spełnienie różnych funkcji, takich jak rekompensowanie zwiększenia kosztów produkcji, 
stymulowanie produkcji rolniczej, umożliwienie modernizacji oraz informowanie o decy-
zjach i kierunkach produkcji podejmowanych w gospodarstwie rolnym [marks-Bielska, 
Babuchowska 2009, s. 136].

relacja dopłat do działalności operacyjnej do dochodu rodzinnego gospodarstwa rol-
nego zależy od klasy wielkości ekonomicznej gospodarstwa. relacja dopłat do dochodu 
gospodarstwa rolnego zmniejsza się wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospo-
darstwa w przypadku małych i średnich gospodarstw (poniżej 100 tys. euro standardowej 
produkcji – so), a rośnie w grupie dużych i bardzo dużych gospodarstw (powyżej 100 
tys. euro rocznie so) [Goraj i in. 2012, s. 50-51].

system płatności obszarowych w polsce obejmuje jednolitą płatność obszarową i 
uzupełniające krajowe płatności obszarowe. jednolita płatność obszarowa jest w 100% 
finansowana z budżetu Unii europejskiej i niezależna od rodzaju prowadzonej działalno-
ści rolniczej [marks-Bielska, Babuchowska 2009, s. 138]. w 2012 roku poza jednolitą 
płatnością obszarową funkcjonowały w polsce uzupełniające płatności obszarowe do 
następujących działalności: inne rośliny, chmiel, płatności zwierzęce, produkcja ziemnia-
ka skrobiowego i surowca tytoniowego, płatności cukrowe, płatność z tytułu owoców i 
warzyw oraz płatności z tytułu wsparcia socjalnego. do 2009 roku wypłacane były rów-
nież uzupełniające płatności obszarowe do upraw roślin energetycznych [arimr 2013].

koszty pozyskiwania płatnoŚci BezpoŚrednicH ponoszone 
przez rolników

jednym z filarów teorii pogoni za rentą jest identyfikacja powstałych kosztów. zgodnie 
z założeniami ekonomii dobrobytu strata społeczna spowodowana uzyskiwaniem transferu 
w postaci sztucznej renty jest większa niż bezpowrotna strata spowodowana wprowadze-
niem podatku (trójkąt Harbergera) [lambsdorff 2002, s. 99].

wielkość zasobów, które mogą być przeznaczone przez gospodarstwo rolne na pozy-
skanie sztucznej renty, może być przybliżona przez wysokość stawki, jaka pobierana jest 
przez jednostki świadczące usługi w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty. działalno-
ścią taką zajmują się między innymi ośrodki doradztwa rolniczego. według obowiązujących 
w 2013 roku cenników ośrodki doradztwa rolniczego pobierały za wypełnienie wniosku 
o płatności obszarowe opłatę wynoszącą od 20-30 zł za wniosek dotyczący do 5 działek 
ewidencyjnych do 120-300 zł za wniosek w przypadku większej liczby działek ewiden-
cyjnych, która różnie jest określona w przypadku poszczególnych ośrodków doradztwa 
rolniczego [strony internetowe ośrodków doradztwa rolniczego].

Gospodarstwo rolne w celu pozyskania renty politycznej w postaci płatności bezpo-
średniej nie musi korzystać z usług jednostek oferujących odpłatne wypełnianie wniosków, 
ale samodzielne wypełnienie wniosku wiąże się z wysiłkiem poświęconym na poprawne 
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jego uzupełnienie oraz poniesieniem kosztu alternatywnego. koszt alternatywny obejmuje 
poświęcony czas, definiowany jako dochody, które można było uzyskać, wykorzystując 
posiadane zasoby w najlepszym z istniejących alternatywnych zastosowań [Begg i in. 1995, 
s. 172]. z ekonomicznego punktu widzenia wysokość opłaty pobieranej za wypełnienie 
wniosku przez ośrodki doradztwa rolniczego jest dobrym przybliżeniem faktycznego kosz-
tu, ponieważ gdyby koszt samodzielnego wypełnienia wniosku był wyższy, uzasadnione 
byłoby skorzystanie z usługi oferowanej przez podmiot zewnętrzny.

szacowanie wielkości kosztów ponoszonych przez gospodarstwo rolne w celu uzy-
skania sztucznej renty w postaci płatności bezpośrednich powinno również obejmować 
koszty zebrania i przygotowania niezbędnych do uzupełnienia wniosków informacji, koszty 
transportu do biura powiatowego arimr oraz opłaty związane z prowadzeniem rachunku 
bankowego, gdyż płatności są przekazywane wyłącznie na rachunek bankowy, a w części 
gospodarstw wystąpienie o dopłaty było impulsem do założenia konta bankowego.

skUtecznoŚć Gospodarstw rolnycH w zaBieGaniU o renty

samo złożenie wniosku o płatności 
bezpośrednie nie jest jednoznaczne z 
ich otrzymaniem. wzrost udziału od-
rzuconych wniosków może być inter-
pretowany jako zwiększenie się kosztu 
zabiegania o rentę polityczną w postaci 
płatności bezpośrednich. w tabeli 1. 
przedstawiono, jak zmieniała się w 
czasie skuteczność gospodarstw rolnych 
w zabieganiu o płatności obszarowe w 
latach 2004-2012.

względna różnica pomiędzy liczbą 
wydanych decyzji a liczbą przyjętych 
wniosków została obliczona jako różnica 
pomiędzy liczba wydanych decyzji o płat-
nościach a liczbą złożonych wniosków, 
podzielona przez liczbę złożonych wnio-
sków. wynika ona z nieuwzględnienia 
w liczbie decyzji o płatnościach decyzji 
odmownych oraz spraw, w przypadku 
których beneficjenci złożyli odwołanie. 
dane zamieszczone w tabeli 1. wskazują, 
że poprawiała się skuteczność gospodarstw rolnych w zabieganiu o płatności obszarowe. 
w latach 2004-2006 spośród złożonych wniosków niemal 1% z nich nie został pozytywnie 
rozpatrzony. podobnie sytuacja wyglądała w 2009 r., kiedy to nie zostało pozytywnie rozpa-
trzonych 0,8% wniosków. w latach 2010-2012 zauważalna jest znacząca poprawa skuteczno-
ści aplikujących. Brak pozytywnej decyzji miał miejsce już tylko w około 0,2% wniosków.

w tabeli 2. przedstawiono względną różnicę pomiędzy liczbą wydanych decyzji a liczbą 
przyjętych wniosków o płatności obszarowe według województw (średnia nieskuteczność).

tabela 1. liczba złożonych wniosków  
i wydanych decyzji o płatnościach obszarowych  

w polsce w latach 2004-2012

lata wnioski 
złożone

decyzje o 
płatnościach

względna 
różnica [%]

2004 1 400 370 1 387 842 0,89
2005 1 483 628 1 468 976 0,99
2006 1 468 614 1 455 760 0,88
2007 1 452 665 1 444 324 0,57
2008 1 419 465 1 411 845 0,54
2009 1 394 564 1 383 442 0,80
2010 1 373 262 1 370 344 0,21
2011 1 358 494 1 356 657 0,14
2012 1 359 096 1 356 258 0,21

Źródło: opracowanie własne na podstawie: arimr: 
http://www.arimr.gov.pl/uploads/media/23092013_
platn_bezp.7-13.pdf, dostęp 1.09.2013.
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dane zamieszczone w tabeli 2. wskazują kilka interesujących faktów. w województwach 
dolnośląskim oraz kujawsko-pomorskim w latach 2010-2011 wydano więcej pozytywnych 
decyzji o przyznanych płatnościach obszarowych niż złożono wniosków, co wynika z faktu, 
że zostały wtedy rozpatrzone wcześniej złożone wnioski. w latach 2004-2008 skuteczność 
gospodarstw rolnych w zabieganiu o płatności bezpośrednie zwiększała się. w większości 
województw skuteczność ta zmniejszyła się znacznie w 2009 roku, a od 2010 do 2012 roku 
udział nierozpatrzonych pozytywnie wniosków ustabilizował się na niskim poziomie. w 
badanym okresie najwyższą skutecznością w pozyskiwaniu płatności bezpośrednich charak-
teryzowały się gospodarstwa rolne z województw podlaskiego oraz kujawsko-pomorskiego, 
a najniższą gospodarstwa rolne z województw zachodniopomorskiego oraz śląskiego.

w kolejnym kroku oceniono nieskuteczność w pozyskiwaniu środków w postaci 
płatności obszarowych w zestawieniu z charakterystykami gospodarstw w poszcze-
gólnych województwach. wyznaczono współczynnik korelacji liniowej pearsona oraz 
zweryfikowano istotność uzyskanej korelacji. współczynnik korelacji liniowej pearsona 

wyliczono jako iloraz kowariancji i iloczynu odchyleń standardowych 
( )
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xY

Yxr
σσ

,cov
=xY . 

tabela 2. Udział nieprzyznanych płatności obszarowych w złożonych wnioskach według 
województw

województwo Udział w roku [%] Średnia

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

dolnośląskie 1,49 1,12 1,22 0,71 0,66 0,64 -0,04 0,10 0,27 0,69
kujawsko-pomorskie 1,02 0,74 0,64 0,34 0,25 0,41 -0,05 -0,01 0,19 0,39
lubelskie 0,79 0,70 0,69 0,48 0,53 0,38 0,02 0,13 0,20 0,44
lubuskie 1,79 1,50 1,23 0,62 0,50 0,48 0,20 0,16 0,33 0,75
łódzkie 0,78 0,81 0,79 0,47 0,43 0,27 0,06 0,11 0,22 0,44
małopolskie 0,67 1,23 1,01 0,70 0,57 1,00 0,15 0,14 0,18 0,63
mazowieckie 0,71 1,03 0,85 0,68 0,65 0,64 0,06 0,12 0,18 0,55
opolskie 1,78 0,87 0,83 0,51 0,39 1,39 0,34 0,16 0,21 0,72
podkarpackie 0,77 0,83 0,83 0,65 0,62 0,72 0,17 0,20 0,19 0,55
podlaskie 0,48 0,76 0,62 0,29 0,21 0,14 0,07 0,10 0,16 0,31
pomorskie 1,20 1,34 1,11 0,57 0,50 1,68 0,44 0,49 0,35 0,85
śląskie 1,37 1,65 1,55 0,98 0,86 1,06 0,22 0,39 0,31 0,93
świętokrzyskie 0,85 1,27 0,94 0,90 0,82 1,73 0,70 0,08 0,20 0,83
warmińsko-
mazurskie 1,01 1,06 0,82 0,36 0,34 0,40 0,11 0,01 0,14 0,47

wielkopolskie 0,75 0,67 0,64 0,26 0,43 1,80 0,95 0,09 0,20 0,65
zachodniopomorskie 2,19 2,01 1,78 0,83 0,58 0,78 0,23 0,19 0,37 1,00

Źródło: jak w tab. 1.
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istotność korelacji zbadano, porównując wartość empiryczną 
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cowaną wartością statystki t dla przyjętego poziomu istotności oraz liczby stopni swobody 
n-2 [starzyńska 2002, s. 292, 310]. wartość współczynników korelacji pearsona wraz z 
istotnością przedstawiono w tabeli 3. Uwzględniono takie charakterystyki gospodarstw w 
województwach, jak przeciętna powierzchna gospodarstwa indywidualnego, udział płatno-
ści z tytułu jednolitej płatności obszarowej w zrealizowanych płatnościach ogółem, udział 
gospodarstw z indywidualnym użytkownikiem do 35. roku życia oraz w wieku 55 lat i wię-
cej, a także udział gospodarstw o różnej wielkości ekonomicznej. warto zauważyć, że do 
grupy o najmniejszej dochodowości zaliczono gospodarstwa o sile ekonomicznej do 8 esU 
 (9600 euro), czyli 89,7% wszystkich gospodarstw rolnych w polsce. w badaniu uwzględ-
niono dane z 2007 roku, ponieważ wiele danych uwzględnionych w badaniu pochodzi z 
obejmującego ten rok przeprowadzonego przez GUs badania struktury gospodarstw rolnych.

spośród zmiennych na poziomie województw uwzględnionych w badaniu istotny oka-
zał się tylko udział gospodarstw z indywidualnym użytkownikiem do 35. roku życia oraz 
powyżej 55. roku życia. występuje istotna statystycznie dodatnia korelacja między udziałem 
nieprzyznanych płatności obszarowych w złożonych wnioskach a udziałem gospodarstw z 
indywidualnym użytkownikiem po 55. roku życia oraz istotna ujemna korelacja z udziałem 
gospodarstw z indywidualnym użytkownikiem do 35. roku życia w gospodarstwach rol-
nych województwa ogółem. na poziomie województw można więc stwierdzić, że młodsi 
użytkownicy gospodarstw rolnych charakteryzują się większą skutecznością w aplikowaniu 
o płatności bezpośrednie. natomiast nieistotna okazała się korelacja nieskuteczności w 
pozyskiwaniu płatności bezpośrednich z takimi charakterystykami gospodarstw rolnych 
w województwach, jak: przeciętna powierzchnia gospodarstwa indywidualnego, udział 
płatności z tytułu jednolitej płatności obszarowej w zrealizowanych płatnościach ogółem 
czy udział gospodarstw o różnych wielkościach ekonomicznych.

tabela 3. współczynnik korelacji pearsona pomiędzy średnią nieskutecznością w pozyskiwaniu 
płatności bezpośrednich a charakterystykami gospodarstw w poszczególnych województwach

charakterystyka gospodarstw w poszczególnych województwach współczynnik 
korelacji 
pearsona

istotność 
korelacji

przeciętna powierzchnia gospodarstwa indywidualnego o 
powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych (2007)

0,056 nie

Udział płatności z tytułu jednolitej płatności obszarowej w 
zrealizowanych płatnościach ogółem (2007-2012)

0,120 nie

Udział gospodarstw z indywidualnym użytkownikiem o wieku do 
35. roku życia w gospodarstwach rolnych ogółem (2007)

-0,653 tak

Udział gospodarstw z indywidualnym użytkownikiem po 55. roku 
życia w gospodarstwach rolnych ogółem (2007)

0,548 tak, α=5%, 
nie, α=1%

Udział gospodarstw o wielkości ekonomicznej do 8 esU (2007) 0,296 nie
Udział gospodarstw o wielkości ekonomicznej 8-40 esU (2007) -0,332 nie
Udział gospodarstw o wielkości ekonomicznej powyżej 40 esU (2007) 0,079 nie

Źródło: jak w tabeli 1. oraz Bank danych lokalnych GUs.
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podsUmowanie

przeprowadzone badania dotyczące przejawów pogoni za rentą w rolnictwie pozwoliły 
na sformułowanie następujących wniosków:
 – stopień wspierania producentów rolnych w Unii europejskiej mierzony wskaźnikiem 

pse zmniejszał się wraz z jej rozszerzaniem,
 – zgodnie z teorią pogoni za rentą pozyskiwanie sztucznych rent przyczynia się do zmniej-

szenia dobrobytu społecznego, nie może jednak być jednoznacznie negatywnie postrze-
gana w rolnictwie ze względu na fakt, że rolnictwo jest źródłem wielu dóbr publicznych,

 – zabieganie o płatności bezpośrednie wiąże się dla rolników z ponoszeniem kosztów,
 – w latach 2004-2012 zwiększyła się skuteczność gospodarstw rolnych w polsce w zabie-

ganiu o płatności bezpośrednie, przy czym znaczącą poprawę odnotowano od 2010 r.,
 – spośród analizowanych charakterystyk gospodarstw rolnych w poszczególnych wo-

jewództwach ze skutecznością w pozyskiwaniu dofinansowania w postaci płatności 
bezpośrednich skorelowane są istotnie jedynie zmienne reprezentujące wiek użytkow-
nika gospodarstwa rolnego.
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Monika Utzig

DIRECT PAYMENT IN AGRICULTURE AND RENT-SEEKING THEORY

Summary
To analyze direct payment in agriculture in Poland, the paper applies rent-seeking theory, defined as 

spending resources in order to gain an increase in share in existing wealth instead of producing new goods and 
services. Financial support of agriculture is justified because agriculture supplies a spectrum of public goods. 
The effectiveness in gaining direct payment by individual farmers in Poland increased in the years 2004-2012, 
and significant improvement has been observed since 2010. At the voivodship level the effectiveness in gaining 
direct payment is correlated only with an age of an individual farm user, and the effectiveness was higher when 
the number of individual farms with a user under the age of 35 was higher.
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s y n o p s i s . w artykule dokonano pomiaru efektywności, która definiowana jest jako zdol-
ność przedsiębiorstwa do uzyskania maksymalnego efektu przy użyciu minimalnych nakładów. 
porównano wyniki oceny efektywności uzyskane za pomocą dwóch podejść: stochastycznego 
(metodą sfa, ang. Stochastic Frontier Analysis) i deterministycznego (metodą dea, ang. Data 
Envelopment Analysis). w artykule wykorzystano dane z przedsiębiorstw jednego z kluczowych 
sektorów przetwórstwa żywności, a mianowicie sektora przetwórstwa mleka. okres badaw-
czy objął lata 2006-2010, próba badawcza liczyła od 103 do 160 obiektów (w zależności od 
analizowanego roku). w efekcie przeprowadzonych badań uzyskano porównywalne wyniki w 
przypadku zastosowania obu podejść, tj. stochastycznego i deterministycznego. 

wstĘp

celem artykułu jest określenie efektywności sektora przetwórstwa mleka przy zasto-
sowaniu podejścia stochastycznego (przy wykorzystaniu metody sfa, ang. Stochastic 
Frontier Approach) i deterministycznego (przy wykorzystaniu metody dea, ang. Data 
Envelopment Analysis). sektor ten został wybrany ze względu na jego istotne znaczenie 
oraz duży udział w produkcji całego sektora rolno-żywnościowego w polsce. 

rozważania nad oceną efektywności podmiotów gospodarczych należy rozpocząć od 
precyzyjnego określenia pojęcia efektywności. istnieje bowiem potrzeba uporządkowania 
terminologii w zakresie kwestii efektywnościowych. marcin Bielski [2002, s. 54] słusznie 
zauważył, iż w literaturze znaleźć można kilka różnych koncepcji rozumienia efektywności, 
jej wyrażania i mierzenia [Bielski 2002]. ekonomista ten pisze, iż w ramach koncepcji 
efektywności operuje się wieloma pojęciami, m.in.: produktywnością2, rentownością3, 
1 praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2011-2013 jako projekt badawczy nr 2011/01/B/

Hs4/02612 Stopień integracji w łańcuchu dostaw a efektywność przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spo-
żywczego. projekt został sfinansowany ze środków narodowego centrum nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer dec-2011/01/B/Hs4/02612. 

2 produktywność określana jest jako stosunek efektu/efektów do nakładu/nakładów [cantner i in. 2007].
3 rentowność oznacza osiąganie w działalności gospodarczej nadwyżki przychodów nad poniesionymi 

kosztami, opłacalność, dochodowość, zyskowność. rentowny to przynoszący zysk, dochód; zyskowny, 
dochodowy, intratny; to inaczej opłacający się, opłacalny [telep 2004].
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skutecznością4. należy jednak zauważyć, że pojęcia te nie są tożsame, a właściwe poję-
cie efektywności wywodzi się z konstrukcji funkcji produkcji, warunkowane jest zatem 
zmianami w produktywności czynników wytwórczych oraz ich wynagrodzeniu i odnosi 
się do alokacji czynników wytwórczych w najbardziej technologicznie efektywny sposób. 
włodzimierz rembisz [2011] przedstawił wywód, z którego wynika, iż kształtowanie się 
tempa wzrostu efektywności jest funkcją zmian produktywności kapitału i wydajności 
pracy oraz zmian w strukturze nakładów (w technice wytwarzania). skoro zmiany efek-
tywności są funkcją zmian produktywności, więc zmiany efektywnościowe to zależności 
będące niejako podstawą zmian zachodzących na powierzchni zjawisk gospodarczych, 
obserwowanych jako np. zmiany opłacalności czy zmiany rentowności. te trzy omawiane 
pojęcia, tj. produktywność, efektywność i opłacalność, mogą stanowić punkt odniesienia 
przy ocenie stopnia realizacji zamierzonych celów, tj. skuteczności (effectiveness). wybitni 
ekonomiści paul samuelson i william nordhaus [1995, s. 185] stwierdzili, że efektywność 
jest być może głównym przedmiotem ekonomii i – najogólniej rzecz ujmując – jest ona 
brakiem marnotrawstwa. według nich gospodarka funkcjonuje efektywnie, jeśli nie można 
zwiększyć produkcji jednego dobra bez zmniejszania produkcji innego, co jest jednoznaczne 
z osiągnięciem granicy możliwości produkcyjnych [samuelson, nordhaus 1995, s. 185].

w literaturze znaleźć można definicje efektywności, w których autorzy opracowań 
odnoszą się do racjonalności gospodarowania. według subala krumbhakara i knoxa 
lovella [2004, s. 15], podstawowym celem producenta jest zapobieganie marnotrawieniu 
przez osiąganie maksimum efektu przy zużyciu danego poziomu nakładów bądź przez 
minimalizowanie zużycia nakładów przy osiąganiu danego poziomu efektu, co badacze 
ci definiują jako efektywność techniczną. w tym kontekście efektywność analizowali 
również Harold fried, c.a.k. lovell i shelton schmidt. ich zdaniem, techniczne kompo-
nenty efektywności odnoszą się do zdolności zapobiegania marnotrawieniu przy produkcji 
tylu efektów, na ile pozwala zastosowanie nakładów lub przy zastosowaniu minimalnej 
ilości nakładów. dlatego analizy efektywności technicznej mogą być ukierunkowane na 
zwiększanie efektów lub na oszczędzanie nakładów [fried  i in. 1993]. 

dwojakie ujęcie efektywności wynika z istnienia dwóch wariantów zasady racjonal-
nego gospodarowania. przestrzeganie tej zasady polega na osiągnięciu założonych celów 
przy minimalnych nakładach lub osiągnięciu maksymalnych wyników przy założonych 
nakładach [telep 2004]. podobnie aspekt efektywności postrzega czesław skowronek, 
który stwierdził, iż poprzez maksymalizację efektów przy danych nakładach lub minimali-
zację nakładów przy z góry założonych efektach osiągnąć można maksymalizację ilorazu 
efekt przez nakład (lub różnicy efekt minus nakład) jako miary efektywności ekonomicznej 
[skowronek 1987, s. 24]. timothy coelli, prasada rao, christopher o`donnell i George 
Battese, nawiązując w swoich badaniach nad efektywnością do dwojakiego ujęcia tego 
zagadnienia, podają, iż wskaźnik efektywności wzrasta wraz z maksymalizacją efektów przy 
zaangażowanych nakładach (podejście zorientowane na efekty) bądź przy minimalizowaniu 
nakładów przy danych efektach (podejście zorientowane na nakłady) [coelli i in. 2005].

4 skuteczność działania oznacza, że jego rezultat jest zgodny z zamierzonym celem. miarą skuteczności 
jest stopień zbliżenia się do stanu rzeczy, który w danym cyklu działań przyjęty został za cel [telep 2004]. 
pojęcie „skuteczny” oznacza dający pozytywne, pożądane wyniki, wywołujący oczekiwany skutek, ricky 
Griffin [2004, s. 7] pisze, iż przez skuteczność rozumiemy podejmowanie właściwych decyzji i uzyskiwa-
nie powodzenia w ich wprowadzaniu w życie.
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 podejŚcie parametryczne i nieparametryczne w ocenie 
efektywnoŚci

wyłaniające się z modeli matematycznych równowagi ogólnej leona walrasa, 
abrahama walda czy kennetha arrowa i Gerarda debreu przedsiębiorstwo opisane jest 
matematyczną funkcją, zależną od stosowanej technologii (bez innowacji) przekształcania 
nakładów w wyniki [noga 2009, s. 134]. w literaturze przyjmuje się, że funkcja produkcji 
ilustruje dostępne i efektywnie wykorzystywane techniki wytwarzania. określa bowiem 
maksymalną wielkość (y) produktu (produkcji) możliwą do uzyskania przy danym poziomie 
zaangażowania czynnika czy czynników produkcji (x). w tym sensie funkcja produkcji jest 
odzwierciedleniem stosowanej techniki produkcji, relacji technicznych dla danego stanu 
technologii. z tym związane, czy inkorporowane, są też organizacja, wiedza, doświad-
czenia, co jest przyjmowane na zasadzie implicite [rembisz 2011, s. 10]. w literaturze 
podkreśla się, że funkcja produkcji jest określoną konstrukcją myślową wyrażoną zapisem 
algebraicznym, w którym ujęte są wspomniane wyżej relacje, określające istotę produkcji 
w sensie ekonomiczno-technicznym. postać analityczna funkcji w układzie zależności 
pomiędzy czynnikiem a produktem w miarę wzrostu zaangażowania czynników i zwięk-
szania produkcji obrazuje więc przede wszystkim zmiany efektywności produkcji. funkcja 
produkcji umożliwia objaśnienie przyczyn zmian relacji technicznych i wynikających stąd 
zmian w efektywności produkcji i wydajności poszczególnych czynników wytwórczych. 
są to ważne relacje, gdyż niejako egzemplifikują źródła zmian efektywności produkcji 
związane ze zmianami technik wytwarzania. są one wyrazem zmian strukturalnych.

metodą oceny efektywności bazującą na funkcji produkcji jest stochastyczna metoda 
graniczna sfa. niemniej jednak w literaturze spotyka się również wykorzystanie narzędzi 
deterministycznych, których podłożem analitycznym nie jest funkcja produkcji a zadanie 
optymalizacyjne (np. metoda dea). wyznaczane są benchmarki (najlepsze obiekty w badanej 
grupie) będące de facto rozwiązaniem/rozwiązaniami zadania optymalizacyjnego. abstrahując 
od niewątpliwej przewagi metody sfa, jaką jest wykorzystanie ugruntowanego w teorii eko-
nomii narzędzia analitycznego, tj. funkcji produkcji, wskazać można na wiele innych zalet5. 

pierwsza z metod – sfa – jest popularną stochastyczną procedurą parametrycznego 
tworzenia granicy efektywności. przy sfa – jako parametrycznym podejściu – wymagane 
jest wskazanie a priori formy funkcyjnej określającej zależność między nakładem/nakła-
dami a efektem. model graniczny będący podstawą oceny efektywności, oprócz funkcji 
produkcji (najczęściej stosuje się funkcję translogarytmiczną lub funkcję typu cobba-do-
uglasa), uwzględnia dwa składniki losowe, z których jeden odzwierciedla szum losowy 
(błędy pomiaru lub efekty losowe spowodowane np. wpływem warunków pogodowych), 
drugi zaś modeluje potencjalną nieefektywność [mortimer, peacock 2002, s. 2].

natomiast alternatywnym podejściem do funkcji produkcji (na której bazuje metoda sfa) 
jest metoda dea [rembisz 2011, s. 6]. odpowiednikiem estymacji funkcji produkcji wystę-
pującej w metodach stochastycznych jest w metodzie dea wyznaczenie granicy efektywności 
[prędki 2003, s. 87]. metoda dea jest relatywnie nowoczesnym narzędziem bazującym na 
nieparametrycznym podejściu do tworzenia krzywej efektywności [rembisz i in. 2011, s. 108].

w literaturze znane jest podejście, w którym występowanie w analizowanej próbie 
składnika losowego bardziej skłania do zastosowania metody sfa niż dea [krumbhakar, 

5 więcej na temat słabych stron metody sfa i metody dea w pracy agnieszki Bezat [2009].
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lovell 2004, s. 1]6. Uznanie składnika losowego za nieefektywność, jak w metodzie dea, 
wpływa na położenie krzywej efektywności, a przez to na ostateczną wartość wskaźnika. 
analizowana w ramach opracowania branża przetwórstwa rolno-spożywczego ze względu 
na szereg specyfik charakteryzuje się pewnym stopniem losowości, co potwierdza celo-
wość zastosowania metody sfa. zastosowanie tej metody pozwala na statystyczną analizę 
istotności uzyskanych wyników [krumbhakar, lovell 2004, s. 69]. 

zarówno metoda sfa, jak i dea są przykładami granicznego podejścia do oceny 
efektywności. metoda sfa jest stochastyczną, parametryczną metodą graniczną, natomiast 
metoda dea jest deterministyczną, nieparametryczną metodą graniczną oceny efektywności. 
znane są również inne metody, na przykład w podejściu parametrycznym stosowana jest 
deterministyczna metoda dfa (ang. Deterministic Frontier Analysis) czy w podejściu nie-
parametrycznym stochastyczna metoda sdea (ang. Stochastic Data Envelopment Analysis). 

w związku z ułomnościami metod deterministycznych, w kontekście weryfikacji 
poprawności uzyskanych wyników, wykorzystano w ramach artykułu pomiar efektyw-
ności bazujący na zintegrowanym zastosowaniu metody sfa i metody dea7. zgodnie z 
tym podejściem na podstawie wyników estymacji parametrów funkcji stochastycznych w 
metodzie sfa dokonano specyfikacji modeli w metodzie dea. Uniknięto w ten sposób 
problemów związanych z weryfikacją poprawności doboru zmiennych do modeli, orientacji 
modeli oraz efektów skali. celem zastosowania metody dea było uzyskanie szczegóło-
wych wyników w odniesieniu do poszczególnych przedsiębiorstw [por. jarzębowski 2011].

ocena efektywnoŚci przedsiĘBiorstw przetwórstwa mleka 
przy zastosowaniU metody sfa i dea

Badaniami objęto przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa 
mleka. sektor ten został wybrany ze względu na jego duże znaczenie w gospodarce rolno-
-żywnościowej w polsce. analizą objęto lata 2006-2010. do próby badawczej włączono w 
zależności od analizowanego roku od 103 do 160 przedsiębiorstw. zmienne wykorzystane 
do konstrukcji modelu to po stronie nakładów aktywa trwałe (x1) i koszty operacyjne (x2), 
a po stronie efektów przychody ze sprzedaży (y) wyrażone w złotych.  

wyBór postaci fUnkcyjnej i specyfikacja modelU sfa i dea

w metodzie sfa wymagane jest wskazanie a priori formy funkcyjnej określającej 
zależność między nakładem/nakładami a efektem [coelli i in. 2005]. w literaturze z zakresu 
efektywności wyznaczanej na podstawie funkcji produkcji funkcja typu cobba-douglasa 
jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi w badaniach empirycznych. adekwatność 
modelu cobba-douglasa testuje się względem mniej restrykcyjnej formy, jaką jest funkcja 
translogarytmiczna [piesse, thirtle 2000]. do oceny efektywności w sektorze przetwór-
6 s.c. krumbhakar i c.a.k. lovell wskazują, iż efektywność może zostać wyznaczona za pomocą determi-

nistycznej funkcji produkcji lub jej stochastycznego odpowiednika. ekonomiści piszą dalej, iż ze względu 
na fakt, że pierwszy model ignoruje efekt szoków losowych, a drugi je uwzględnia, preferowanym po-
dejściem do oceny efektywności jest stochastyczna funkcja graniczna [krumbhakar, lovell 2004, s. 65]. 
oznacza to, iż w porównaniu do modelu deterministycznego model stochastyczny jest mniej podatny na 
wpływ wartości odstających (outliers) [sellers-rubio, más-ruiz 2009, s. 663].

7 koncepcję tę przedstawiono szczegółowo w pracy a. Bezat [Bezat 2012].
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stwa mleka w latach 2006-2010 wykorzystano metodę sfa, bazującą na ugruntowanych 
w teorii i praktyce badawczej funkcjach cobba-douglasa (1) i translogarytmicznej (2): 
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gdzie: i – indeks oznaczający kolejny obiekt i=1,…,I, a I to liczba obiektów w próbie, 
j – indeks oznaczający kolejny nakład j=1,…,l, k – liczba nakładów, yi – efekt obiektu i, 
xij – nakład j w obiekcie i, β – parametry do estymacji, vi – zmienna losowa reprezentująca 
składnik losowy, ui – dodatnia zmienna losowa powiązana z nieefektywnością (TE). 

porównania postaci funkcyjnej (tabela 1.) dokonano na podstawie statystyki testu 
ilorazu wiarygodności (lr, ang. likelihood ratio), która przyjmuje postać 

ˆ ˆ2[ln ( ) ln ( )]R NLR L Lθ θ= − −  (3)

gdzie: ˆln ( )RL θ  – logarytm wartości największej wiarygodności modelu z restrykcjami, 
ˆln ( )NL θ  – logarytm wartości największej wiarygodności modelu bez restrykcji. 

na podstawie wyników weryfikacji hipotez odnośnie wyboru postaci funkcyjnej stwier-
dzono, iż we wszystkich analizowanych latach (przy poziomie istotności poniżej 0,1) właściwą 
postacią funkcyjną opisującą zależności między przyjętymi nakładami i efektami jest model 
typu cobba-douglasa. efektywność oceniono na podstawie wartości ilorazu obserwowanego 
efektu (zmienna y; równanie 4.) i maksymalnego do osiągnięcia efektu w środowisku (oto-
czeniu) charakteryzowanym przez exp(vi), oznaczanego przez y* (wartość ta zakłada brak 
nieefektywności – czyli ui=0), a więc wskaźnik efektywności można zapisać jako:
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tabela 1. weryfikacja hipotez odnośnie wyboru postaci funkcyjnej modelu
lata lr wynik(1) model

2006 -252,08 -247,15 9,86* brak podstaw do odrzucenia H0 cobba-douglasa
2007 -242,55 -240,36 4,38** brak podstaw do odrzucenia H0 cobba-douglasa
2008 -185,81 -185,22 1,19** brak podstaw do odrzucenia H0 cobba-douglasa
2009 -267,97 -265,84 4,28** brak podstaw do odrzucenia H0 cobba-douglasa
2010 -241,20 -235,88 10,64* brak podstaw do odrzucenia H0 cobba-douglasa

(1) wartość rozkładu χ2 dla 3 stopni swobody [liczba stopni swobody jest równa różnicy w liczbie 
parametrów w modelu bez restrykcji (tu model translogarytmiczny) i liczbie parametrów w modelu 
z restrykcjami (tu model typu cobba-douglasa)] i przy poziomie istotności 0,05 (**) wyniosła 
7,82; natomiast przy poziomie istotności 0,1 (*) wynosiła 11,34. jeśli lr*< χ2(3), brak podstaw do 
odrzucenia hipotezy H0.
Źródło: obliczenia własne.

ˆln ( )RL θ ˆln ( )NL θ
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Granica efektywności wyznaczona została na podstawie oszacowania metodą mak-
symalnej wiarygodności8 parametrów funkcji produkcji przyjętej w metodzie sfa, tj. 
funkcji typu cobba-douglasa.

w analizach prowadzonych przy wykorzystaniu metody dea przyjęto tę samą co w przy-
padku zastosowania metody sfa grupę obiektów. do modeli wprowadzono takie same zmienne, 
które wykorzystane zostały przy estymacji wskaźników efektywności przy zastosowaniu metody 
sfa. w ten sposób został wyeliminowany problem przypadkowości bądź bazowania na intuicji 
eksperckiej podczas doboru zmiennych do modelu. przeprowadzona za pomocą metody sfa 
ocena efektywności bazowała na parametrycznej funkcji typu cobba-douglasa. na podstawie 

wyznaczonej sumy parametrów 
1

k

j
j
β

=
∑  stwierdzono, iż próba przedsiębiorstw z sektora prze-

twórstwa mleka w latach 2006-2010 charakteryzowała się rosnącymi efektami skali, dlatego dla 
próby tej wykorzystano w metodzie dea model IRS9. model IRS zapisano w równaniach (5)-(9):
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gdzie: k – indeks oznaczający analizowany obiekt, kφ – mnożnik poziomu efektów dla 
obiektu k,10, i – indeks oznaczający kolejny obiekt i = 1,…,I, gdzie I to liczba obiektów 
w próbie, yi – efekt obiektu i, n – indeks określający kolejny nakład, xni – nakład n wykorzy-
stywany przez obiekt i, ikλ – współczynniki kombinacji liniowej między obiektami i oraz k.

w metodzie dea wykorzystano modele zorientowane na efekt. Była to konsekwencja 
odniesienia się do wyników uzyskanych metodą sfa, w której funkcja produkcji może (w 
zależności od postępu w zakresie wykorzystania zaangażowanych czynników produkcji) 
przesuwać się w górę (postęp techniczny), co oznacza, iż przy danym poziomie nakładu 
można uzyskać coraz większe wielkości efektu (tj. orientacja na efekt).

8 innymi metodami estymacji parametrów funkcji produkcji przy wyznaczaniu granicy efektywności jest 
metoda najmniejszych kwadratów i jej pochodne [coelli i in. 2005].

9 irs, ang. Increasing Returns to Scale, zakłada występowanie rosnących efektów skali. więcej o modelach 
dea w pracy [jarzębowski 2011]. 

10 jest to odwrotność współczynnika efektywności.
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porównanie wskaŹników efektywnoŚci UzyskanycH w podejŚciU 
parametrycznym i nieparametrycznym

wskaźniki efektywności uzy-
skane przy wykorzystaniu stocha-
stycznej metody sfa zestawiono 
w podziale na klasy wielkościowe 
w tabeli 2. 

na podstawie wyników za-
mieszczonych w tabeli 2. można 
zauważyć, iż w analizowanym 
sektorze w każdym roku wraz 
ze zwiększaniem się wielkości 
przedsiębiorstw wzrastał średni 
wskaźnik efektywności przez 
nie uzyskiwany11. w sektorze 
przetwórstwa mleka najmniej-
sze przedsiębiorstwa uzyskały 
wskaźnik efektywności z prze-
działu od 0,13 do 0,21, a średnia 
wartość wskaźnika efektywności 
w małych przedsiębiorstwach 
wyniosła od 0,14 do 0,27, nato-
miast w średnich przedsiębior-
stwach zawierała się w przedziale 
od 0,16 do 0,33. w dużych przed-
siębiorstwach najniższa średnia 
wartość wskaźnika efektywności 
wyniosła 0,37 a najwyższa wyniosła 0,50.

wskaźniki efektywności uzyskane przy wykorzystaniu deterministycznej metody 
dea w podziale na klasy wielkościowe zestawiono w tabeli 3. otrzymano zależności 
porównywalne jak w przypadku zastosowania metody sfa. 

wskaźniki efektywności otrzymane dla modeli w podejściach stochastycznym (przy 
zastosowaniu metody sfa) i deterministycznym (przy zastosowaniu metody dea) zesta-
wiono według kolejnych lat w formie wykresów korelacyjnych (rys. 1.). 

ocenie poddano zbieżność wyników uzyskanych metodami sfa i dea. na podstawie 
wykresów korelacyjnych stwierdzono, iż zależność między analizowanymi zmiennymi 
najlepiej opisuje funkcja wykładnicza. dopasowania postaci funkcyjnej dokonano na 
podstawie wartości współczynnika determinacji. w sektorze przetwórstwa mleka współ-
czynniki determinacji przyjmowały wartości z przedziału od 0,78 do 0,88.

11 ze względu na to, że w metodzie sfa wyznacza się relatywną efektywność, nie ma możliwości porównania wy-
ników uzyskanych w poszczególnych modelach. w ramach metody sfa jednym z podejść, w którym istnieje 
możliwość oceny zmiany efektywności w latach, jest stworzenie dynamicznego modelu oceny efektywno-
ści dla zbalansowanego panelu danych; por. [Bezat 2011]. 

tabela 2. Średni wskaźnik efektywności wyznaczony 
przy zastosowaniu metody sfa według wielkości 

przedsiębiorstw w latach 2006-2010

wielkość 
przedsiębiorstw

wielkości w roku
2006 2007 2008 2009 2010

mikro 0,143 0,138 0,136 0,142 0,214
małe 0,163 0,145 0,154 0,164 0,272
Średnie 0,192 0,271 0,191 0,168 0,337
duże 0,400 0,379 0,428 0,392 0,503

Źródło: obliczenia własne.

tabela 3. Średni wskaźnik efektywności wyznaczany 
metodą dea według wielkości przedsiębiorstw w latach 

2006-2010

wielkość 
przedsiębiorstw

wielkości w roku
2006 2007 2008 2009 2010

mikro 0,174 0,230 0,169 0,140 0,178
małe 0,171 0,229 0,162 0,187 0,210
Średnie 0,264 0,484 0,246 0,228 0,305
duże 0,467 0,596 0,557 0,612 0,579

Źródło: obliczenia własne.
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rysunek 1. zależność między wskaźnikami 
efektywności wyznaczonymi metodami 
sfa i dea dla przedsiębiorstw z sektora 
przetwórstwa mleka w latach 2006-2010

Źródło: obliczenia własne.

podsUmowanie 

do oceny efektywności przedsiębiorstw przetwórstwa mleka zastosowano  
metody sfa i dea. Uzyskano porównywalne wyniki w przypadku zastosowania obu 
metod. na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż wyniki uzyskane przy 
zastosowaniu metody dea (po specyfikacji modeli bazującej na wynikach metody sfa) 
oraz wyniki uzyskane dzięki metodzie sfa wykazują w przypadku branży przetwórstwa 
mleka we wszystkich analizowanych latach zależność wykładniczą. wykazano, iż w ana-
lizowanym sektorze w każdym roku wraz ze zwiększaniem się wielkości przedsiębiorstw 
rośnie średni wskaźnik efektywności przez nie uzyskiwany.  
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Sebastian Jarzębowski

EFFICIENCY OF MILK PROCESSING SECTOR – STOCHASTIC AND DETERMINISTIC APPROACH

Summary
In the paper the author considered estimation of efficiency, which measures the company’s ability to obtain 

the maximum output from given inputs. The comparison of results obtained by using two approaches: stochastic 
(on the example of the SFA method, Stochastic Frontier Analysis) and deterministic (on the example of the DEA 
method, Data Envelopment Analysis) has been carried out. In the paper the data from the companies of important 
food processing sector in Poland, namely the milk processing sector, was used. The analysis covered the period 
2006–2010, the sample covered from 103 up to 160 enterprises (depending on the year analyzed).
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s y n o p s i s. Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie zagadnienia turystyki 
uzdrowiskowej wśród mieszkańców wsi na przykładzie uzdrowisk nizinnych w ciechocinku 
i konstancinie. w opracowaniu wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w 2013 roku 
w uzdrowiskach ciechocinek oraz konstancin zdrój. ogółem przeanalizowano 110 ankiet.  
w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż mieszkańcy wsi jako cele wyjazdu do uzdro-
wiska podawali najczęściej rehabilitację, poprawę sprawności fizycznej i wypoczynek. jako formy 
aktywności najczęściej wybierali oni spacery, gimnastykę, rzadko nordic walking czy bieganie.

wstĘp

turystyka uzdrowiskowa w polsce ma wieloletnią tradycję. Głównym celem tej turystyki 
jest regeneracja zdrowia fizycznego i psychicznego. Uprawia się ją w miejscowościach, w 
których jest czyste środowisko przyrodnicze, cisza, spokój, sprzyjające warunki klimatyczne. 
aby turystyka uzdrowiskowa mogła się rozwijać, potrzebne są np.: wody mineralne, peloidy 
(borowiny), walory przyrodnicze, sprzyjający mikroklimat. do tego typu turystyki można 
zaliczyć wczasy dla ludzi z różnymi dolegliwościami i schorzeniami, a także wszystkie 
formy aktywnego wypoczynku, podczas których turysta uczestniczy w zajęciach leczniczo-
-sportowo-rekreacyjnych. kuracjuszami są głównie osoby zamieszkujące miasta, ale coraz 
częściej także mieszkańcy wsi. dotychczas w turystyce uzdrowiskowej dominowali turyści, 
których wyjazd był dofinansowany z narodowego funduszu zdrowia. najczęściej były to 
wyjazdy dwu- lub trzytygodniowe, których głównymi celami były leczenie i rehabilitacja. 

Uzdrowiska borykają się z wieloma problemami, takimi jak: niewystarczająco roz-
winięty produkt skierowany do turystów komercyjnych, brak form zagospodarowania 
czasu wolnego, niski standard obiektów uzdrowiskowych oraz brak środków finansowych 
na niezbędne inwestycje ponoszące jakość. jednak wielu dostrzega szansę stworzenia z 
turystyki uzdrowiskowej markowego produktu turystycznego polski, przede wszystkim 
ze względu na zasoby naturalne o właściwościach leczniczych.

cel opracowania i wykorzystane metody

celem opracowania jest porównanie aktywności ludności wiejskiej w zorganizowanym 
lecznictwie uzdrowiskowym. ponadto w opracowaniu podjęto próbę określenia częstotliwości 
celów wyjazdów do uzdrowisk, form aktywności fizycznej oraz oceny poszczególnych ele-
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mentów pobytu uzdrowiskowego mieszkańców wsi na tle mieszkańców miast. do zebrania 
materiału źródłowego do przygotowania opracowania wykorzystano badanie ankietowe 
według kwestionariusza. ankieta została skierowana do turystów, którzy przebywali w wy-
branych uzdrowiskach w kwietniu i maju 2013 roku. Uzyskano odpowiedzi od 55 kuracjuszy 
uzdrowiska w konstancinie zdroju i 55 kuracjuszy z uzdrowiska w ciechocinku. 

cHarakterystyka BadanycH Uzdrowisk nizinnycH

ciechocinek położony jest w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy toruniem 
a włocławkiem. właściwości uzdrowiskowe są efektem bogatych złóż solankowych zawie-
rających liczne mikroelementy, a także łagodnego nizinnego klimatu. ciechocińskie źródła 
solankowe znane były już w okresie średniowiecza. jednak dopiero od xix wieku można 
mówić o początku ruchu uzdrowiskowego, gdy po wybudowaniu trzech tężni, warzelni soli 
na cele przemysłowe, odkryto lecznicze właściwości solanek. w okresie tym w jednym z 
tamtejszych zajazdów zostały zainstalowane wanny do kąpieli leczniczych, czyniąc tym 
samym tę miejscowość pierwszym zakładem zdrojowym. ciechocinek w dość szybkim 
tempie zaczął rozwijać działalność uzdrowiskową, najpierw jako uzdrowisko sezonowe, 
a potem całoroczne. od 1954 roku jednostka ta funkcjonowała pod nazwą państwowe 
przedsiębiorstwo „Uzdrowisko ciechocinek”, w 1998 roku w drodze prywatyzacji prze-
kształciła się w przedsiębiorstwo Uzdrowisko ciechocinek s.a.

Uzdrowisko to z racji wieloletniej tradycji uzdrowiskowej jest wyposażone w rozbu-
dowaną infrastrukturę, dzięki której świadczone są usługi uzdrowiskowe. obiekty należące 
do spółki to: szpital Uzdrowiskowy nr 1, dziecięcy szpital Uzdrowiskowy nr 3 im. dr. 
markiewicza, szpital Uzdrowiskowy nr 4 „dom zdrojowy”, sanatorium „Grażyna”, 
zespół sanatoryjny „zachęta, przychodnia Uzdrowiskowa, poradnia medycyny pracy.

w ofercie uzdrowiska znajdują się liczne zabiegi skierowane zarówno do turystów 
przyjeżdżających w ramach dofinansowania, jak i komercyjnych. zabiegi są oferowane 
również w formie pakietów uzdrowiskowych [Przedsiębiorstwo… 2013].

konstancin to jedyne uzdrowisko na mazowszu, jest położone 20 km na południe 
od warszawy. początki konstancina jako uzdrowiska sięgają końca xix wieku, kiedy 
założono na tym terenie arystokratyczne letnisko. konstancin status uzdrowiska po raz 
pierwszy uzyskał w 1917 roku dzięki specyficznemu klimatowi. szczególny rozwój 
uzdrowiska nastąpił w latach 60. i 70. xx wieku. otwarte wówczas dwa sanatoria: war-
szawiankę, przekształconą w późniejszym okresie w hotel i restaurację konstancja, oraz 
przy Źródle funkcjonujące do dziś. powstały także szpitale rehabilitacji kardiologicznej 
oraz rehabilitacji neurologicznej. w uzdrowisku w 1965 roku odkryto złoża solanek. w 
parku zdrojowym została wybudowana tężnia. ponownie status uzdrowiska nadano tej 
miejscowości w 1967 roku [Uzdrowisko… 2013]. Uzdrowisko jest położone pośród lasów 
sosnowych w otoczeniu zabytkowych willi. lecznictwo uzdrowiskowe opiera się w głów-
nej mierze na zasobach wód solankowych o temperaturze 29°c i stężeniu solanki 6,49%. 
prowadzi się działalność leczniczą z zakresu reumatologii, kardiologii, neurologii i układu 
oddechowego. na terenie uzdrowiska funkcjonuje jedna spółka uzdrowiskowa powstała w 
procesie prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Uzdrowisko-konstancin i jest nią 
Uzdrowisko konstancin zdrój s.a. należą do niej następujące obiekty: szpital rehabilitacji 
kardiologicznej „Biały dom”, szpital rehabilitacji kardiologicznej, szpital rehabilitacji 
neurologicznej, sanatorium Uzdrowiskowe „przy Źródle”, zakład przyrodoleczniczy 
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„Biały dom”, tężnia solankowa, kompleks Hotelowo-Gastronomiczny „konstancja”, 
restauracja „zdrojowa”. Uzdrowisko konstancin-zdrój s.a. jest jednym z nielicznych 
uzdrowisk w północno-wschodniej polsce. najwięcej uzdrowisk jest zlokalizowanych w 
rejonach górskich i nadmorskich [niemiec 2003]. 

tUrystyka Uzdrowiskowa w UjĘciU literatUry przedmiotU

na przestrzeni lat pojawiały się kolejne definicje zmierzające do określenia istoty tury-
styki uzdrowiskowej. jedno z najbardziej tradycyjnych podejść do tego zagadnienia repre-
zentuje małgorzata januszewska [2004, s. 80-91], która definiowała turystykę uzdrowiskową 
jako wyjazdy związane z kuracją sanatoryjną, rehabilitacją, leczeniem uzdrowiskowym, 
powiązane z zabiegami przyrodoleczniczymi świadczonymi na podstawie konsultacji leka-
rza uzdrowiskowego. podejście można uznać za zasadne jeszcze 15-20 lat temu, jednakże 
obecnie zarówno sam produkt turystyki uzdrowiskowej, jak i jego odbiór ulegają zmianie. 
diana  dryglas [2006, s. 101] wyróżniła 3 zasadnicze aspekty turystyki uzdrowiskowej: 
leczniczy, wypoczynkowy oraz profilaktyczny, a tym samym wskazała jej główne cele. 
według międzynarodowego związku oficjalnych organizatorów turystyki (iUoto), 
będącego poprzednikiem Światowej organizacji turystyki, turystyka uzdrowiskowa jest 
to świadczenie funkcji zdrowotnej poprzez wykorzystanie naturalnych zasobów kraju, a w 
szczególności wód mineralnych i klimatu [Hall 2011, s. 5-6]. ta definicja jest ogólna i odnosi 
się do rdzenia turystyki uzdrowiskowej, jakim jest dojście do stanu zdrowia, jak również 
podaje sposoby jego osiągnięcia. definicją najbardziej zasadną w polskich warunkach wydaje 
się definicja andrzeja Hadzika [2009, s. 84-85], który podaje, że turystyka uzdrowiskowa 
obejmuje świadomy i dobrowolny wyjazd do miejscowości uzdrowiskowych (co najmniej na 
dzień z noclegiem i nie dłużej niż rok) w czasie wolnym. Celem zasadniczym jest poprawa 
zdrowia lub jego utrzymanie na odpowiednim poziomie za pomocą profilaktyki (w tym usług 
wellness i spa), rehabilitacji i leczenia uzdrowiskowego, gdzie podstawowe znaczenie mają 
świadczone gościom zabiegi przyrodolecznicze. definicja ta łączy w sobie istotę turystyki, 
celowość wyjazdów do uzdrowisk, przyjmując, że cele te dotyczą osiągnięcia ogólnego 
dobrego stanu zdrowia, oraz zabiegi przyrodolecznicze jako główne narzędzie do jego osią-
gnięcia, zaczerpnięte jeszcze z tradycyjnego podejścia do turystyki uzdrowiskowej.

Uzdrowiska, jak twierdzi adam szromek [2012, s. 331], jako miejsca destynacji tury-
stycznej są specyficznym miejscem realizacji funkcji turystyczno-leczniczej. ich znaczenie 
we współczesnej turystyce jest znamienne ze względu na dualizm celów realizowanych na 
ich obszarze. cele te dotyczą zarówno aspektu ekonomicznego, związanego z usługami typu 
spa&welles oraz szeroko rozumianą turystyką uzdrowiskową, jak i aspektu społecznego, 
realizowanego za sprawą wykorzystania leczniczego oddziaływania klimatu i surowców 
naturalnych w zakresie zdrowia publicznego i indywidualnego.

jako uzdrowisko uznaje się obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo 
uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego ob-
szarze naturalnych surowców leczniczych, spełniający określone warunki, któremu został 
nadany status uzdrowiska [Ustawa… 2005, art. 2, pkt. 3)]. w zależności od warunków, 
które panują na danym obszarze, może mu zostać nadany status uzdrowiska lub obszaru 
ochrony uzdrowiskowej. według danych publikowanych przez ministerstwo zdrowia, w 
polsce zlokalizowanych jest 45 gmin, w których miejscowości mają status uzdrowiska, 
dwa obszary mające status obszaru ochrony uzdrowiskowej (latoszyn oraz skierniewice-
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rysunek 1. rozmieszczenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w polsce
Źródło: opracowanie na podstawie [wykaz... 2013]

Miasta 
wojewódzkie

-maków), a także jedno sanatorium zlokalizowane w wyrobisku górniczym (wieliczka). 
ich wykaz przedstawia rysunek 1.

naturalne czynniki lecznicze w określony sposób wpływają na organizm ludzki i jego 
poszczególne układy. znając to, a także dysponując informacjami o występowaniu tychże 
czynników w konkretnych uzdrowiskach, można ustalić profil leczniczy, zwany też kie-
runkiem leczniczym. określa on skuteczność danego uzdrowiska w leczeniu konkretnego 
schorzenia. Uzdrowisko może mieć więcej niż jeden profil leczniczy. Ustawa z dnia 28 lipca 
2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej 
oraz o gminach uzdrowiskowych wyróżnia 17 kierunków leczniczych [Ustawa … 2005]: cho-
roby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne, choroby 
kardiologiczne i nadciśnienie, choroby naczyń obwodowych, choroby górnych dróg odde-
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chowych, choroby dolnych dróg oddechowych, choroby układu trawienia, cukrzyca, otyłość, 
choroby endokrynologiczne, osteoporoza, choroby skóry, choroby kobiece, choroby nerek i 
dróg moczowych, choroby krwi i układu krwiotwórczego, choroby oka i przydatków oka.

Uzdrowiska w polsce można podzielić ze względu na następujące kryteria [łazarek 2007]: 
1. klasyfikacja według surowców leczniczych posiadanych przez uzdrowisko:
 – zdrojowisko-uzdrowisko, w którym znajdują się naturalne źródła wód leczniczych 

stosowanych do kuracji pitnych lub do kąpieli mineralnych;
 – uzdrowisko borowinowe, w którym zabiegi z użyciem borowiny należą do podstawo-

wych w działalności leczniczej;
 – uzdrowisko klimatyczne, w którym prowadzona jest zorganizowana działalność lecz-

nicza, wykorzystująca głównie walory klimatu, potwierdzone badaniami naukowymi 
i mające terenowe urządzenia do klimatoterapii;

 – uzdrowisko nadmorskie, w którym do prowadzenia działalności leczniczej wykorzystywa-
ne są specyficzne właściwości klimatu nadmorskiego oraz stosowana jest woda morska.

2. klasyfikacja według kombinacji występujących surowców leczniczych: zdrojowisko 
klimatyczne, uzdrowisko klimatyczne borowinowe, zdrojowisko borowinowe, zdro-
jowisko klimatyczne borowinowe.
kolejnym kryterium, według którego można dokonać podziału polskich uzdrowisk, 

jest kryterium geograficzne. kierując się geograficzną lokalizacją uzdrowisk na obszarze 
kraju, można wyróżnić uzdrowiska [kraś 2011]:
 – nizinne: położone na wysokości nieprzekraczającej 200 m n.p.m. (augustów, Busko 

zdrój, ciechocinek, Goczałkowice zdrój, Gołdap, Horyniec zdrój, inowrocław, 
konstancin zdrój, krasnobród, nałęczów, połczyn zdrój, przerzeczyn zdrój, solec 
zdrój, supraśl, swoszowice, Uniejów, wieniec zdrój),

 – podgórskie: położone na obszarach, których wysokość nad poziomem morza wynosi 
od 200 do 400 m (cieplice zdrój, czerniawa zdrój, długopole zdrój, duszniki zdrój, 
iwonicz zdrój, kudowa zdrój, muszyna zdrój, piwniczna zdrój, polanica zdrój, 
polańczyk, rymanów zdrój, szczawno zdrój, Ustroń, wapienne),

 – górskie: położone powyżej 400 m n.p.m. ale nieprzekraczające wysokości 800 m n.p.m. 
(jedlina zdrój, krynica zdrój, lądek zdrój, rabka zdrój, szczawnica, Świeradów 
zdrój, wysowa zdrój, Żegiestów zdrój),

 – nadmorskie: zlokalizowane w strefie nadmorskiej, ale nie dalej niż 3 km od linii brze-
gowej (dąbki, kamień pomorski, kołobrzeg, sopot, Świnoujście, Ustka).
odbiorców turystyki uzdrowiskowej klasyfikuje się w literaturze w różny sposób. z 

punktu widzenia źródeł i sposobów finansowania leczenia wymienia się [mirek 2009]:
 – osoby skierowane na leczenie w sanatorium przez narodowy fundusz zdrowia (prze-

ważają pobyty finansowane w całości lub częściowo w ramach kontraktów),
 – osoby korzystające z programu rehabilitacji leczniczej finansowanej przez zakład 

Ubezpieczeń społecznych,
 – klienci prywatni sami pokrywający koszty leczenia.

przykład kolejnej klasyfikacji odbiorców turystyki uzdrowiskowej przedstawiono w tabeli 1.
według krasińskiego [1999] charakterystyka odbiorców przedstawia się następująco:

 – w populacji kuracjuszy przeważają osoby w wieku 50-65 lat, nie ma ludzi młodocianych 
i młodych, niewiele jest osób w wieku średnim oraz sędziwym i starszym,

 – przeważającą klientelę stanowią mieszkańcy miast,
 – wśród kuracjuszy duży jest udział pracowników z zawodów nierobotniczych i nierol-

niczych oraz emerytów i rencistów,



146 katarzyna karBowiak

tabela 1. segmentacja rynku odbiorców produktu turystycznego gmin uzdrowiskowych

cel profil demograficzny odbiorców produktu turystycznego gmin 
uzdrowiskowych

segment

profilaktyczny głównie kobiety, osoby w wieku od 45-65 roku życia oraz 
powyżej 65 lat, najmniej osób w wieku 35-44 lat

kuracjusz-
turysta

leczniczy głównie kobiety, dominują osoby w przedziale wiekowym  
45-65 lat oraz powyżej 65 roku życia kuracjusz

wypoczynkowy głównie kobiety, największą liczbę stanowią osoby w przedziale 
wiekowym 45-65 lat oraz powyżej 65 roku życia, najmniej  
liczną grupę stanowią osoby w wieku 35-44 lat

turysta

Źródło: opracowanie własne na podstawie [dryglas 2006]

 – prawie 2/3 populacji kuracjuszy stanowią kobiety,
 – wśród kuracjuszy stosunkowo duży udział mają osoby z wyższym wykształceniem,
 – wbrew przekonaniu samych kuracjuszy nie należą oni do najuboższej lub ubogiej 

ludności.

cHarakterystyka poBytów UzdrowiskowycH mieszkańców 
wsi w wyBranycH UzdrowiskacH w UjĘciU empirycznym

wśród turystów (55 osób) przebywających w obiektach przedsiębiorstwa Uzdrowi-
sko ciechocinek s.a., którzy wzięli udział w ankiecie, 78% stanowiły kobiety, natomiast 
mężczyźni jedynie 22% respondentów. najwięcej było osób w przedziale wiekowym 56-
65 lat (40% respondentów) oraz osób powyżej 65. roku życia (35%). jedynie co czwarta 
osoba była w wieku od 27 do 55 lat. wynika z tego, że popyt na usługi uzdrowiskowe jest 
wyrażany głównie przez osoby starsze. Badaniem zostało objętych także 55 turystów prze-
bywających na terenie uzdrowiska konstancin zdrój s.a. pośród wszystkich respondentów 
63% stanowili mężczyźni, a 37% kobiety. najliczniejszą grupą wiekową były osoby w 
przedziale 56-65 lat (udział 46-procentowy). z kolei 38% osób miało powyżej 65 lat. z 
oferty uzdrowiska korzystały zatem w przeważającej mierze osoby starsze.

mieszkańcy wsi wśród badanych kuracjuszy w ciechocinku stanowili 14%, a miesz-
kańcy miast – 86%. w przypadku uzdrowiska w konstancinie zdroju udział mieszkańców 
wsi wynosił 18% badanych, a pozostałe 82% to mieszkańcy miast. 

Główne cele odbywania podróży do uzdrowiska konstancin zdrój prezentuje tabela 
2., do uzdrowiska w ciechocinku zaś tabela 3. wśród kuracjuszy uzdrowiska w kon-
stancinie zdroju 10 osób reprezentowało obszary wiejskie. Byli to mężczyźni i kobiety z 
wykształceniem podstawowym i średnim w przedziale wiekowym 46-65 lat. przebywali 
oni w uzdrowisku 14 dni. spośród celów wyjazdu do uzdrowiska najczęściej wymieniali 
rehabilitację, poprawę sprawności fizycznej oraz wypoczynek. może to świadczyć o tym, 
iż decyzja o pobycie w uzdrowisku była wyraźnie podyktowana koniecznością. mieszkań-
cy wsi cenią sobie odpoczynek od codzienności, chcą skorzystać z możliwości poprawy 
sprawności fizycznej i rehabilitacji, skoro już odbywają leczenie. najrzadziej wskazywanym 
celem wyjazdu do uzdrowiska wśród mieszkańców wsi było uczestnictwo w wydarzeniach 
kulturalnych oraz kontakt z naturą. Uzasadnieniem tego jest to, że ci ludzie na co dzień 
obcują z naturą. innymi kryteriami kierowali się mieszkańcy miast (n=45). klasyfikując 
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tabela 2. cele wyjazdów do uzdrowiska konstancin zdrój sa według pochodzenia, płci, 
wykształcenia i wieku

cele wyjazdów 
do uzdrowiska 

liczba kuracjuszy ze względu na
n pochodzenie płeć wykształcenie wiek

wieś miasto k m p Ś w 27-45 46-55 56-65 powyżej 
65

rehabilitacja 48 10 38 13 35 18 12 18 - 3 25 20
poprawa 
sprawności 
fizycznej

25 5 20 - 25 18 4 3 - 5 20 -

profilaktyka 13 1 12 13 - - 3 10 - 10 3 -
odpoczynek 
umysłowy

9 - 9 9 - 1 4 7 - - 8 1

wypoczynek 9 8 1 2 7 - - 9 - - 8 1
kontakt z naturą 3 - 3 1 2 1 - 2 - 2 1 -
towarzystwo 2 - 2 2 - - 2 - - 2 - -
zwiedzanie 2 2 - - 2 - - 2 - 2 - -
poznanie 
nowych osób

1 1 - - 1 - 1 - - 1 - -

spędzenie 
czasu z bliskimi

1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - -

Uczestnictwo 
w wydarzeniach 
kulturalnych

1 - 1 - 1 - - 1 - - 1 -

oznaczenia: k – kobieta, m – mężczyzna, p – podstawowe, Ś – średnie, w – wyższe,  
ankietowani mieli możliwość wybrania kilku odpowiedzi.
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych i [rymarczyk 2013].

cele przyjazdu, zwracali uwagę głównie na rehabilitację i poprawę sprawności fizycznej, ale 
również profilaktykę (13 osób) i odpoczynek umysłowy (9 osób). najrzadziej wymieniano 
jako cel zwiedzanie czy poznanie nowych osób. 

wśród kuracjuszy uzdrowiska w ciechocinku 8 osób to mieszkańcy wsi: mężczyźni, legi-
tymujący się wykształceniem podstawowym, średnim i wyższym, będący w wieku od 46 65 lat. 
najczęstsze cele wyjazdu do uzdrowiska wśród kuracjuszy z obszarów wiejskich to rehabilitacja, 
poprawa sprawności fizycznej, wypoczynek, ale i towarzystwo innych osób oraz zwiedzanie. 
natomiast nie byli oni zainteresowani poznawaniem innych osób czy poprawą wyglądu.

mieszkańcy miast przebywający w ciechocinku jako cel pobytu najczęściej wskazy-
wali rehabilitację, poprawę sprawności fizycznej, a wielu kuracjuszy zwróciło uwagę na 
profilaktykę (24 osoby). Były to głównie kobiety z wyższym i średnim wykształceniem w 
wieku 46-65 lat. Świadczy to o dbałości o własne zdrowie przez całe swoje życie.

w tabeli 4. przedstawiono podstawowe formy aktywności wskazywanych przez an-
kietowanych w uzdrowisku w konstancinie, a w tabeli 5. przez kuracjuszy z ciechocinka.

Badani mieszkańcy wsi w uzdrowisku konstancin jako główne formy aktywności 
fizycznej wybierali spacery (10 osób), gimnastykę (10 osób) oraz jazdę na rowerze (7 
osób). są to te formy, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania. mieszkańcy 
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tabela 3. cele wyjazdów do uzdrowiska w ciechocinku według pochodzenia, płci, wykształcenia i wieku

cele wyjazdów 
do uzdrowiska 

liczba kuracjuszy ze względu na
n pochodzenie płeć wykształcenie wiek

wieś miasto k m p Ś w 27-45 46-55 56-65 powyżej 
65 lat

rehabilitacja 47 8 41 39 8 4 24 19 4 10 20 13
poprawa 
sprawności 
fizycznej

33 8 25 25 8 4 19 10 4 9 20 -

profilaktyka 24 - 24 24 - 4 12 8 4 8 8 4
odpoczynek 
umysłowy

11 - 11 11 - - 6 5 4 2 3 2

wypoczynek 10 8 2 8 2 4 4 - 2 2 2 2
kontakt z naturą 4 - 4 4 - - 4 - 2 2 - -
towarzystwo 6 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 -
zwiedzanie 2 2 - - 2 2 - - - 2 - -
poznanie 
nowych osób

2 - 2 2 - - 2 - 2 - - -

poprawa 
wyglądu

2 - 2 2 - - - 2 - 2 - -

Uczestnictwo 
w wydarzeniach 
kulturalnych

1 1 - - 1 - 1 - - - 1 -

oznaczenia: k – kobieta, m – mężczyzna, p – podstawowe, Ś – średnie, w – wyższe,  
ankietowani mieli możliwość wybrania kilku odpowiedzi. 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych i [rymarczyk 2013].

wsi nie wskazywali takich form aktywności jak: taniec, tenis stołowy, bieganie czy nordic 
walking. z tych form aktywności korzystali mieszańcy miast, dla których były to dodatkowe 
aktywności (głównie wybierali oni spacery i gimnastykę).

Główne formy aktywności fizycznej preferowane przez mieszkańców wsi w uzdrowi-
sku w ciechocinku to również spacer i gimnastyka, jazda na rowerze, ale także pływanie, 
taniec oraz tenis stołowy. nie było zaś wskazań takich aktywności jak: bieganie nordic 
walking, jazda konna i tenis ziemny. wśród wyborów dokonanych przez mieszkańców 
miast można zaobserwować większą różnorodność. wybierali oni chętnie nordic walking 
(16 osób), pływanie (21 osób), rzadziej jazdę konną (3 osoby). 

na rysunku 2. zaprezentowano porównanie oceny przez ankietowanych poszczególnych 
elementów pobytu w uzdrowisku w ciechocinku i konstancinie. oceniając elementy pobytu 
uzdrowiskowego, to zarówno kuracjusze wiejscy z uzdrowiska konstancin, jak i z uzdrowiska 
ciechocinek ocenili wysoko profesjonalizm personelu (ocena powyżej 4,0). w turystyce w 
bezpośrednim kontakcie z klientem zwraca się na to bardzo dużą uwagę. ankietowani wyso-
ko ocenili również walory wypoczynkowe oraz bazę gastronomiczną, urządzenia sportowe 
i rekreacyjne. mieszkańcy wsi rzadziej zwracali uwagę na atrakcje przyrodnicze, zaplecze 
kulturalne czy informację turystyczną. mieszkańcy miast szczególny nacisk w ocenie 
położyli na profesjonalizm personelu, walory wypoczynkowe, bazę gastronomiczną, bazę 
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tabela 4. formy aktywności fizycznej w uzdrowisku w konstancinie według pochodzenia, płci, 
wykształcenia i wieku

formy 
aktywności 
fizycznej 

liczba kuracjuszy ze względu na
n pochodzenie płeć wykształcenie wiek

wieś miasto k m p Ś w 27-45 46-55 56-65 powyżej 
65

spacery 43 10 33 20 23 13 12 18 - - 23 20
Gimnastyka 28 10 18 20 8 2 8 18 - - 20 8
pływanie 9 4 5 - 9 - 9 - - 9 - -
jazda na 
rowerze

7 7 - 6 1 - 1 6 - 6 - -

taniec 7 - 7 7 - - - 7 - 7 - -
Bieganie 4 - 4 - 4 4 - - - 4 - -
tenis 
stołowy

3 - 3 - 3 3 - - - - 3 -

nordic 
walking

1 - 1 1 - - 1 - - 1 - -

inne 2 2 - 2 - 2 - - - - - 2
oznaczenia: k – kobieta, m – mężczyzna, p – podstawowe, Ś – średnie, w – wyższe,  
ankietowani mieli możliwość wybrania kilku odpowiedzi. 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych i [rymarczyk 2013].

tabela 5. formy aktywności fizycznej kuracjuszy w uzdrowisku w ciechocinku według 
pochodzenia, płci, wykształcenia i wieku

formy 
aktywności 
fizycznej 

liczba kuracjuszy ze względu na 
n pochodzenie płeć wykształcenie wiek

wieś miasto k m p Ś w 27-45 46-55 56-65 powyżej 
65

spacery 42 8 34 36 6 4 24 14 4 10 12 16
Gimnastyka 34 8 26 26 8 4 16 14 4 10 12 8
pływanie 29 8 21 17 12 - 16 13 3 10 16 -
jazda na 
rowerze

9 7 2 5 4 4 3 2 3 3 3 -

taniec 9 3 6 8 7 - 6 3 3 3 3 -
Bieganie 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - -
tenis stołowy 3 3 - - 3 2 1 - 1 1 1 -
nordic walking 16 - 16 16 - - 12 4 - 14 2 -
inne 2 2 16 2 - 2 - - - 2 - -
jazda konna 3 - 3 3 - - - 3 - 3 - -
tenis ziemny 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - -

oznaczenia: k – mobieta, m – mężczyzna, p – podstawowe, Ś – średnie, w – wyższe,  
ankietowani mieli możliwość wybrania kilku odpowiedzi. 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych i [rymarczyk 2013].
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rysunek 2. ocena poszczególnych elementów pobytu uzdrowiskowego w nizinnych 
uzdrowiskach w konstancinie i ciechocinku (skala 1-5, max 5)

oznaczenia: zlU – zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, UlU – urządzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych i [rymarczyk 2013].
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Konstancin Ciechocinek

towarzyszącą, atrakcje przyrodnicze czy informację turystyczną. dane zaprezentowane na 
rysunku 2. wskazują, że zróżnicowanie ocen kuracjuszy w przypadku niektórych elementów 
między badanymi uzdrowiskami. kuracjusze z konstancina nisko ocenili bazę towarzyszącą, 
urządzenia sportowe i rekreacyjne, zaplecze kulturalne, przy czym niskie oceny zwykle za-
znaczali mieszkańcy miast. Świadczy to o niewykorzystanym potencjale, jaki ma uzdrowisko.

w większości przypadków polskie uzdrowiska są otoczone obszarami wiejskimi. 
wieś może stać się zapleczem dla działających uzdrowisk. mając na uwadze poszukiwanie 
wspólnych obszarów zainteresowań między miejscowościami uzdrowiskowymi a otacza-
jącymi je obszarami wiejskimi można zaproponować [niemiec 2002]:
 – aktywne włączenie się w działalność uzdrowiskową otaczających wsi poprzez produk-

cję kwalifikowanej żywności ekologicznej z przeznaczeniem dla uzdrowisk,
 – poszerzenie oferty produkcji żywności przeznaczonej na specjalistyczne diety (dieta 

bezglutenowa dla diabetyków),
 – rozwijanie bazy służącej poprawie kondycji narządów ruchu w zakresie kinezyterapii 

i hipoterapii,
 – rozwijanie agroturystyki jako zaplecza pobytu w uzdrowiskach dla samych kuracju-

szy (leczenie ambulatoryjne z dojazdem na zabiegi lecznicze) lub rodzin chcących 
odpoczywać w pobliżu leczących się członków rodzin,

 – wyznaczanie terenów na obszarach wiejskich na potrzeby „szkół przetrwania” czy 
„zielonych szkół” dla dzieci i młodzieży,

 – uruchamianie nowych i usprawnianie starych obiektów sportowych oraz tych służących 
rekreacji i zamiłowaniom (sporty zimowe i letnie).
Umiejętność połączenia wysiłków lokalnych władz w zakresie pomocy w organizacji 

współpracy między uzdrowiskami a gospodarstwami agroturystycznymi będącymi w pobliżu 
może stać się w przyszłości ważnym elementem przesądzającym o konkurencyjności tej oferty. 
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wnioski 

na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski:
1. turyści skierowani na leczenie i rehabilitację, tzw. turyści państwowi, to główna 

grupa docelowa badanych uzdrowisk, zarówno mieszkańców wsi, jak i miast. pobyty 
lecznicze i rehabilitacyjne trwają zwykle 2 tygodnie. jednak ukierunkowanie na ta-
kiego turystę może wiązać się z pewnego rodzaju stagnacją, gdyż analiza zachowań 
turystycznych tej dużej grupy odbiorców wskazuje, że nie generuje ona wysokich 
zysków związanych ze swoim pobytem w uzdrowisku. w tej grupie przeważają osoby 
starsze, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie w pełni wykorzystać 
wszystkich ofert komercyjnych proponowanych przez uzdrowiska.

2. dla mieszkańców wsi głównym celem wyjazdu do uzdrowiska były rehabilitacja, po-
prawa sprawności fizycznej i wypoczynek. mieszkańcy miast, oprócz celów wcześniej 
wymienionych, zwracają uwagę także na profilaktykę. aspekt turystyczny wyjazdu 
do uzdrowiska nie został wyeksponowany. w przyszłości perspektywę rozwoju mogą 
stanowić propozycje nastawione na różnorodne, niekonwencjonalne i innowacyjne 
rozwiązania, łączące nowoczesne sposoby leczenia oraz profilaktyki zdrowotnej z wy-
poczynkiem turystycznym, zwłaszcza aktywnym i specjalistycznym (turystyka kwalifi-
kowana), przy wykorzystaniu przez uzdrowiska sprzyjających walorów turystycznych.

3. Główne formy aktywności fizycznej wskazywane przez mieszkańców wsi w uzdrowi-
sku to spacery, gimnastyka i jazda na rowerze. rzadziej niż mieszkańcy miast kura-
cjusze ci biegali czy tańczyli, a w ogóle nie korzystali z aktywności takich jak nordic 
walking, jazda konna czy tenis ziemny. w obu uzdrowiskach należałoby zadbać o to, 
aby proponować większą różnorodność aktywności, która daje większą możliwość 
znalezienia czegoś odpowiedniego dla każdego kuracjusza.

4. Badani kuracjusze mieszkający na wsi bardzo dużą uwagę przywiązywali do profesjona-
lizmu personelu, walorów wypoczynkowych, bazy gastronomicznej i noclegowej. z kolei 
dla mieszkańców miast ważne było także zaplecze kulturalne i informacja turystyczna. 
należy dążyć do tego, aby utrzymać ten poziom, ale też nieustannie go podnosić.

5. w uzdrowiskach należy podjąć działania związane z badaniem upodobań klientów, 
aby przygotowywać produkt, który w jak najlepszy sposób zaspokoi potrzeby zarówno 
turystów mieszkających na wsi, jak i w mieście.

6. obszary wiejskie przy uzdrowiskach mają ogromną szansę na pełniejsze wykorzy-
stanie potencjału, który mógłby stać się zapleczem dla funkcjonujących uzdrowisk 
w zakresie dostaw produktów do przyrządzania posiłków czy też stanowić obszar do 
czynnego wypoczynku.

literatUra

dryglas d. 2006: Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, wydawnictwo Uni-
wersytetu jagiellońskiego, kraków.

Hadzik a. 2009: Tożsamość terminologiczna turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej. Koncepcja tu-
rystyki zdrowotnej uzdrowisk [w] Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, m. Boruszczak 
(red.), wyższa szkoła turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2009.

Hall m.c. 2011: Health and medical tourism: a kill or cure for global public health?, „tourism 
review”, t. 66 wyd. ½.

krasiński z. 1999: Kondycja turystyki uzdrowiskowej w Polsce a reformy społeczne 1999 roku, [w] 
Rozwój usług turystycznych u progu xxI wieku, G. Gołembski (red.), poznań ar, s. 93-117.



152 katarzyna karBowiak

kraś j. 2011: Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce, seminare 2011, t. 29.
kruczek z. 2009: Polska geografia atrakcji turystycznych, proksenia, kraków.
januszewska m. 2004: Determinanty konkurencyjności uzdrowisk, ae wrocław nr 1043. 
łazarek m., łazarek r. 2007: Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny, wyd. wyższej 

szkoły społeczno-przyrodniczej im. wincentego pola w lublinie, lublin, 
mirek j. 2009: Turystyka jako czynnik rozwoju polskich uzdrowisk [w] Turystyka we współczesnej 

gospodarce, w. peluga (red.), wyd. politechniki koszalińskiej, koszalin.
niemiec w. 2002: Turystyka alternatywna w zgodzie ze środowiskiem. państwowa wyższa szkoła 

zawodowa w nowym sączu, nowy sącz.
niemiec w. 2003: Environmental monitoring in the health resorts. Issues of tourism and health re-

sort management, „prace Geograficzne”, z. 111, instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej 
Uniwerystetu jagiellońskiego, kraków.

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., http://www.puc.sky.pl/, dostęp 14.06.2013.
rymarczyk d. 2013: Turystyka uzdrowiskowa jako jeden z wiodących produktów polskiej turystyki 

na przykładzie wybranych uzdrowisk nizinnych, praca magisterska w katedrze ekonomiki i 
organizacji przedsiębiorstw sGGw w warszawie. 

szromek a. (red.) 2012 : Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, proksenia, kraków.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, dzU 2012. poz. 652.
Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A. http//www.konstancinjeziorna.pl, dostęp 12.06.2013.
Wykaz obszarów uznanych za uzdrowiska http://www.mz.gov.pl/wwwmz/, dostęp 1.02.2013.

Katarzyna Karbowiak

HEALTH TOURISM AMONG RURAL RESIDENTS

Summary
The main objective of the study is to present the issues of health tourism among rural residents, exemplified 

by lowland health resorts in Ciechocinek and Konsancin Zdroj. The results of research conducted in the year 
2013 in the health resorts were used in the study. A total of 110 questionnaires were analyzed. The research 
shows that villagers’ reasons for visit to a health resort are to rehabilitate, to improve physical fitness and to rest. 
The most frequently chosen forms of activity were walking and physical exercise, nordic walking and jogging 
were rarely chosen.
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