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Wspóáczesne teorie renty gruntowej, ich geneza i znaczenie
dla Wspólnej Polityki Rolnej w UE
Contemporary theories of land rent, its origins and application to
Common Agricultural Policy in the UE
Globalizacja ekonomiczna przyspiesza przepáywy czynników wytwórczych w skali krajowej
i globalnej. W rezultacie rosną jednak koszty transakcyjne funkcjonowania systemów
gospodarczych i pojawia siĊ koniecznoĞü wprowadzenia nowych mechanizmów ich optymalizacji
i kontroli. Dotyczy to w szczególnoĞci sektora rolno-ĪywnoĞciowego, który odgrywa kluczową rolĊ
w zrównowaĪonym rozwoju gospodarki rynkowej. Pojawia siĊ waĪne pytanie, czy w tych
warunkach czynnik ziemi jest zdolny do generowania rent ekonomicznych, które stanowiáyby
przesáankĊ przewag komparatywnych? Z jednej strony, ricardiaĔskie renty gruntowe zanikają,
renty ekonomiczne wedáug doktryny H. George’a wywoáują kryzysy finansowe, a zaáoĪenia
monetarystyczne okazują siĊ niewystarczające. Z drugiej strony czynnik ziemi zyskuje nowe
zastosowania w zakresie usáug Ğrodowiskowych, które pozwalają zaáoĪyü, Īe renty gruntowe mają
Ĩródáo w przepáywach realnych.
Celem opracowania jest ukazanie ewolucji teorii renty gruntowej od czasów ekonomii
klasycznej do dzisiaj. PodjĊto w nim próbĊ sformuáowania koncepcji renty gruntowej adekwatnej
do procesów zachodzących we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, ukierunkowując ją na
czynniki instytucjonalne. Stawia siĊ tezĊ, Īe renta instytucjonalna naleĪy do najtrwalszych rent
ekonomicznych, zwaĪywszy na kierunek rozwoju, który obraáo europejskie rolnictwo.

Wprowadzenie
W literaturze ekonomicznej spotyka siĊ dwa podejĞcia do kategorii renty
ekonomicznej wywodzące siĊ z ekonomii neoklasycznej. Renta ekonomiczna jest to1:
x dodatkowa wypáata, jaką otrzymuje dany czynnik produkcji, ponad dochód
transferowy konieczny do skáonienia go do Ğwiadczenia swych usáug wáaĞnie w tym
zastosowaniu,
x wszelka dáugookresowa páatnoĞü otrzymywana za uĪytkowanie zasobu
czynnika produkcji, która przekracza jego koszt alternatywny.
Reasumując, renta ekonomiczna wystĊpuje w sytuacji trwaáej rzadkoĞci zasobów,
bądĨ braku moĪliwoĞci wyceny zasobu przez rynek i uwzglĊdnienia ex ante
w rachunku ekonomicznym2. JeĞli zasób zostanie wyceniony przez rynek, a jego
wzglĊdna podaĪ moĪe siĊ zwiĊkszyü renta ekonomiczna zanika i staje siĊ kosztem.
1
2

D.Begg, S.Fischer, R.Dornbusch: Ekonomia .T1, PWE, Warszawa 1993, s.316.
WystĊpuje takĪe, jeĞli oba warunki są speánione jednoczeĞnie.
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Teoretycznie renta nie moĪe byü ujemna. Warto jednak zaznaczyü, Īe proces jej
tworzenia nie pokrywa siĊ z realizacją i ujemny dochód rezydualny z rzadkich zasobów
oznacza przejĊcie renty przez inne podmioty.
ZauwaĪmy, Īe czynnik ziemi speánia pierwszy z postawionych warunków –
cechuje go trwaáa rzadkoĞü. Cecha ta zwróciáa juĪ uwagĊ ekonomistów na początku
XVIII wieku, w szkole fizjokratów, którzy uznawali rentĊ gruntową za jedyny rodzaj
produktu czystego (wspóáczeĞnie nadwyĪki) wytwarzanego przez rolników,
a realizowanego przez wáaĞcicieli ziemi w postaci czynszu dzierĪawnego. W teorii
fizjokratów wystĊpuje zaáoĪenie o zerowej akumulacji „klasy jaáowej” – wspóáczeĞnie
przemysáu, w której zyski przeciĊtne byáy sprowadzane przez konkurencjĊ do zera,
a renty nie wystĊpowaáy. Szkoáa fizjokratów poprzestaáa jednak na stwierdzeniu faktu
powstawania renty gruntowej w rolnictwie, ale nie podjĊáa siĊ wyjaĞnienia, co jest jej
Ĩródáem? Czy substancjĊ renty tworzy relatywnie wyĪsza produktywnoĞü3 ziemi, a wiĊc
konstytuują ją realne procesy produkcji dóbr, czy teĪ subiektywne postrzeganie wartoĞci
wymiennej tego zasobu, które wynika wyáącznie z rzadkoĞci czynnika ziemi? Fizjokraci
nie podjĊli siĊ równieĪ oceny sytuacji, w której producent rolny jest jednoczeĞnie
wáaĞcicielem ziemi i nie realizuje renty. Kto wówczas przejmuje rentĊ i jakie są tego
konsekwencje ekonomiczne dla rolnictwa i caáej gospodarki? PowyĪsze dylematy naleĪą
do kluczowych problemów, które napotyka teoria rent gruntowych i trzeba zaznaczyü, Īe
nabierają one wspóáczeĞnie coraz wiĊkszego znaczenia. Aby je uwypukliü, moĪna
zastosowaü prosty redukcjonizm: jeĞli renty gruntowe nie mają Ĩródáa w realnych
procesach produkcji, mogą staü siĊ przedmiotem spekulacji i destabilizatorem
gospodarki rynkowej, jeĞli natomiast warunkuje je produktywnoĞü czynnika ziemi,
przeciwnie - są wyznacznikiem reprodukcji rozszerzonej i podstawowym czynnikiem
rozwoju rolnictwa. Celem niniejszego opracowania jest po pierwsze znalezienie
teoretycznego rozwiązania powyĪszego problemu, poprzez analizĊ ewolucji teorii renty
gruntowej i dedukcjĊ z kolejnych jej wersji, które sformuáowano od XVIII wieku do
czasów wspóáczesnych. Po drugie, podjĊto próbĊ sformuáowania teorii renty gruntowej
adekwatnej dla obecnych warunków funkcjonowania sektora rolnego w krajach UE oraz
wyciągniĊcia z niej wniosków dla rozwoju rolnictwa w ramach WPR.
Renty róĪniczkowe
W literaturze gáównego nurtu ekonomii za twórcĊ teorii rent gruntowych4 uznaje
siĊ D.Ricardo. WĞród jego prekursorów wymienia siĊ A. Smitha i T. Malthusa, którzy
wyróĪniali cztery formy renty – z tytuáu róĪnic urodzajnoĞci, poáoĪenia, dodatkowych
nakáadów kapitaáu oraz rentĊ ogólną (absolutną)5. W „Bogactwie narodów” A. Smitha
zwraca siĊ od początku uwagĊ na róĪne Ĩródáa pochodzenia renty gruntowej.
Po pierwsze jest to praca robotników rolnych, po drugie wynagrodzenie czynnika ziemi,
po trzecie „cena monopolowa” páacona za uĪytkowanie ziemi6. T. Malthus podobnie
poszukuje Ĩródeá renty gruntowej w rzadkoĞci ziemi, choü nie uznaje jej za cenĊ
monopolową, twierdząc, Īe „zboĪe jeĞli chodzi o iloĞü rzeczywiĞcie wyprodukowaną
3
Przyjmuje siĊ produktywnoĞü okreĞla zdolnoĞü do tworzenia wartoĞci pieniĊĪnych, a produkcyjnoĞü wytwarzania dóbr materialnych.
4
Precyzyjnie rzecz ujmując – teorii rent róĪniczkowych.
5
A.Smith: Bogactwo narodów, Warszawa 1954, 190-191 oraz 212-213.
6
TamĪe, s.191 oraz M.Mieszczankowski: Teoria renty absolutnej, Warszawa 1964, s.18.
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sprzedaje siĊ po niezbĊdnej cenie” 7, inaczej niĪ A. Smith, który uwaĪaá, iĪ „páody rolne
zawsze przy sprzedaĪy osiągają cenĊ monopolową”8. Z powyĪszego wynika, Īe juĪ
w pierwszych próbach okreĞlenia kategorii renty pojawiá siĊ rozdĨwiĊk.
Kluczową kwestią w ocenie Ĩródeá rent gruntowych jest wiĊc przyjĊcie
adekwatnej teorii wartoĞci. W tym kierunku teĪ rozwija siĊ dalsza analiza problemu rent
gruntowych w nurtach poklasycznych. Krystalizują siĊ dwa podejĞcia – zwolenników
teorii wartoĞci opartej na pracy, a nastĊpnie subiektywnych teorii wartoĞci w tym teorii
kraĔcowego kosztu produkcji. W Ğwietle teorii wartoĞci opartej o pracĊ zagadnienie rent
gruntowych najszerzej opracowywane jest poprzez D. Ricardo i ekonomiĊ marksowską.
Nurt ricardiaĔski, który jako pierwszy rozwinąá temat po A. Smith’sie, zakáadaá
wystĊpowanie tylko i wyáącznie rent róĪniczkowych, a negowaá istnienie renty
absolutnej. „Gdyby wysoka cena zboĪa byáa skutkiem, a nie przyczyną renty, cena
zmieniaáby siĊ odpowiednio do wzrostu lub spadku renty i renta byáaby czĊĞcią
skáadową ceny. JednakĪe cenĊ zboĪa okreĞla zboĪe wyprodukowane nakáadem
najwiĊkszej iloĞci pracy i renta w najmniejszym nawet stopniu nie wchodzi i nie moĪe
wchodziü w skáad jego ceny(…) CenĊ bowiem okreĞla wszĊdzie przychód otrzymywany
z ostatniej czĊĞci kapitaáu, która nie páaci Īadnej renty9. Marginalne dziaáki okreĞlają
wiĊc wartoĞü i jednoczeĞnie cenĊ rynkową zboĪa i jeĞli tak ustalona wartoĞü bĊdzie na
innych dziaákach wyĪsza od poniesionych kosztów produkcji páodów rolnych plus
normalny zysk to powstaje renta – ale jest to zawsze renta róĪniczkowa.
TezĊ D. Ricardo tj. pogląd, wedle którego „kapitaá uĪyty w ostatniej kolejnoĞci
nie przynosi renty gruntowej”10 poddaá krytyce K. Rodbertus, a nastĊpnie K. Marks.
Obie argumentacje róĪniáy siĊ, niemniej doprecyzowaáy poglądy na mechanizm
powstawania renty absolutnej.
Renty absolutne
Ekonomia marksowska podjĊáa najbardziej rozbudowaną analizĊ problemu rent
absolutnych w ramach koncepcji wartoĞci opartej o pracĊ. De facto byáa to plemnika
z D. Ricardo, utoĪsamiającym pojĊcia renty absolutnej i róĪniczkowej na bazie
teorematu malejącej kraĔcowej wydajnoĞci zasobów. Przytaczając tok rozumowania
K. Marksa, renta absolutna konstytuuje ceny zboĪa, poniewaĪ w warunkach rosnącego
popytu ceny te muszą wzrosnąü do poziomu, który umoĪliwi uprawĊ najgorszych
gruntów, tzn. wypáaci ich wáaĞcicielowi rentĊ. W przeciwnym wypadku nie zostaną one
w ogóle przeznaczone na cele produkcji rolnej. Renta z gruntów marginalnych nie jest
zatem „…nastĊpstwem wzrostu cen zboĪa, lecz przeciwnie: ta okolicznoĞü, iĪ najgorsza
ziemia powinna przynosiü rentĊ, aby pozwolono ją uprawiaü, byáaby przyczyną wzrostu
ceny zboĪa aĪ do poziomu , na którym moĪna by speániü ów warunek”11.
W Ğwietle teorii wartoĞci K. Marksa rentĊ absolutną definiuje siĊ jako nadwyĪkĊ
wartoĞci towaru12 ponad jego cenĊ produkcji, która powstaje z dwóch powodów:
7

Pokrywającej koszty produkcji.
Cytowane za D.Ricardo: Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957, s. 479.
9
D.Ricardo: Zasady …, op.cit, s. 82.
10
K.Rodbertus: Pisma ekonomiczne, Warszawa 1959, s.347.
11
K.Marks: Kapitaá, t. III, cz. II, Warszawa 1959, s.329.
12
Dlatego nie jest to cena monopolowa.
8
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x monopolu wáasnoĞci ziemi,
x niĪszego „organicznego skáadu kapitaáu” w rolnictwie od spoáecznie
przeciĊtnego, tzn. niĪszej relacji kapitaáu do czynnika pracy przy zaáoĪeniu
wyrównywania siĊ stóp zysku (a wiĊc relatywnie wyĪszej produkcyjnoĞci kapitaáu w
rolnictwie).
Marks nie udowodniá jednak podstawowego zaáoĪenia w przedstawionej teorii
renty absolutnej – Īe istnieje mechanizm sprowadzający stopĊ zysku w rolnictwie do
przeciĊtnej. WspóáczeĞni mu ekonomiĞci zarzucali jego koncepcji brak swobodnej
konkurencji w sektorze rolnym, który to uniemoĪliwia. Mechanizm zdaje siĊ najbardziej
zawodziü, gdy sektor ten znajduje siĊ w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej. Czy
zgodna na niĪszą stopĊ zysku niĪ przeciĊtna podwaĪa istnienie renty absolutnej? OtóĪ
niekoniecznie – akceptacja niĪszej stopy zysku w rolnictwie w okresach dekoniunktury
teoretycznie powinna utrzymywaü realizacjĊ rent gruntowych na dotychczasowym
poziomie13.
RóĪnica w podejĞciu ricardiaĔskim, (po czĊĞci równieĪ marksowskim),
a marginalnym polega na innym zdefiniowaniu mechanizmu okreĞlającego ceny rolne.
Ricardo uwaĪaá, zgodnie z teorią wartoĞci opartą na pracy, Īe cenĊ wyznaczają dziaáki
marginalne pozbawione renty, koncepcja subiektywistyczna cenotwórczą rolĊ przypisuje
uĪytecznoĞci (czyli popytowi) i traktuje cenĊ jako zmienną egzogeniczną, w którą
wliczona jest renta absolutna. Nie jest to wiĊc z definicji renta róĪniczkowa. Jakie jest
wiĊc jej Ĩródáo? OtóĪ, uogólniając, wynika ona z relatywnej rzadkoĞci czynnika ziemi,
w sposób subiektywny wycenianej przez stronĊ popytową. RzadkoĞü ta nie wiąĪe siĊ
z realną „uĪytecznoĞcią” tylko wykreowaną przez rynek wartoĞcią wymienną. PodejĞcie
to omówiono szczegóáowo w nastĊpnym punkcie, nazywając w ten sposób postrzeganą
rentĊ gruntową – rentą rzadkoĞci.
Renty rzadkoĞci
AmerykaĔski ekonomista - H. George, zdefiniowaá czynnik ziemi o wiele szerzej
niĪ D. Ricardo i K. Marks, tj. jako zasób, który nie jest ani kapitaáem, ani pracą. Tak
wiĊc jest to interpretacja rezydualna, która w praktyce obejmuje znacznie szerszy krąg
zasobów naturalnych, niĪ tradycyjnie pojmowana ziemia. W podejĞciu tym ziemia
zostaáa niejako oderwana od gruntu i tym róĪni siĊ od pozostaáych czynników, Īe nie
moĪe zostaü wycofana z produkcji tak jak praca i kapitaá (bez wzglĊdu na to czy jej
wytwory mają uĪytecznoĞü w sensie ekonomicznym). MoĪna ją jedynie zawáaszczyü lub
pozbyü siĊ jej wáasnoĞci, przekazując ja innemu podmiotowi.
Renty gruntowe są wiĊc czĊĞcią produktu przypadającego wáaĞcicielom ziemi lub
innych naturalnych zasobów z racji wáasnoĞci. PowyĪsza definicja po czĊĞci pokrywa siĊ
z innymi koncepcjami formuáowanymi w XIX wieku. Niemniej H. George sprecyzowaá,
Īe w sensie ekonomicznym renty są tylko opáatą za uĪytkowanie ziemi
z wyáączeniem jakichkolwiek nakáadów poniesionych na jej ulepszenie. Innymi sáowy
renta gruntowa dotyczy „dziewiczej” ziemi i nie naleĪy jej myliü z wynagrodzeniem
kapitaáu i pracy zaangaĪowanych áącznie z ziemią w procesy wytwórcze.

13

Szerzej na ten temat zob. M.Mieszczankowski: Teoria…, op.cit., s. 58-59.

42

Czynnik ziemi jako zasób rezydualny obejmuje wiĊc szereg wartoĞci
o nieelastycznej podaĪy. W pierwotnej definicji zaliczaáy siĊ do nich w szczególnoĞci
surowce, siáy przyrody i moĪliwoĞci udostĊpniane przez naturĊ, takie jak m.in.:
x ziemia uprawna – z potencjaáem do produkcji surowców rolnych,
x niezanieczyszczone powietrze,
x zasoby wody,
x surowce naturalne,
x áaĔcuchy górskie, morza i oceany, jeziora, rzeki, lodowce, puszcze itp. - do tej
grupy moĪna zaliczyü wszystkie obszary atrakcyjne dla turystyki i rekreacji.
WspóáczeĞnie do tej listy moĪna by doáączyü:
x fale radiowe i dostĊp do ich róĪnych czĊstotliwoĞci,
x korytarze powietrzne,
x infrastrukturĊ komunikacyjną i telekomunikacyjną, w tym dostĊp do
Internetu,
x równowagĊ polityczną na Ğwiecie okreĞlaną poprzez kontrolĊ kluczowych
surowców,
x kultury narodowe, których dziedzictwo jest trwale związana z ziemią,
x czas jako element kosztów transakcyjnych,
x suwerennoĞü narodów i nienaruszalnoĞü granic lądowych, morskich
i powietrznych14.
Wszystkie wymienione wyĪej czynniki są zdeterminowane poprzez szeroko
rozumiany czynnik lokalizacyjny i generują okreĞlone renty ekonomiczne zaliczane
przez H. Georgea do rent gruntowych. Ich wartoĞü rynkowa wynika przede wszystkim
z rzadkoĞci i jest okreĞlana wyáącznie przez popyt na okreĞlone usáugi. Z tego wzglĊdu
renty związane z czynnikiem lokalizacyjnym są szczególnie podatne na spekulacjĊ i w
momencie, gdy przekraczają akceptowalne granice mogą prowadziü do globalnych
kryzysów. Takie podáoĪe ma zapewne obecny kryzys finansowy, który rozpocząá siĊ na
rynku nieruchomoĞci.
Renty gruntowe stają siĊ tym samym destymulantą rozwoju gospodarczego. Stąd
H. George w swojej koncepcji jedynego podatku postulowaá caákowite przejĊcie renty
gruntowej przez paĔstwo15, w sensie opodatkowania samego gruntu bez znajdujących siĊ
na nim ulepszeĔ.
Koncepcja H. George’a byáa wielokrotnie kontestowana przez ekonomistów
nurtu gáównego od momentu jej powstania, ale nie trudno teĪ znaleĨü gáosy w jej
obronie, jak teĪ próby adaptacji we wspóáczesnych gospodarkach – de facto bazujące na
niej rozwiązania funkcjonują we praktyce równieĪ w Polsce16. Wbrew powszechnemu

14

J.G.Backhaus: Henry George’s Ingenious Tax: a Contemporary Restatement – Special Issue:
Commemorating the 100th Anniversary of the Death of Henry George, “American Journal of Economics and
Sociology”, October 1997, s. 4.
15
“This, then, is remedy for the unjust and unequal distribution of wealth apparent in modern civilization, and
for all the evils which flow from it; we must make land common property” - H.George: Progress and Poverty,
New York, Schalkenbach Foundation, 1981 [1879], s. 328..
16
Przykáadem jest podatek gruntowy w Polsce.
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przekonaniu wybitni przedstawiciele ekonomii marginalnej w wiĊkszoĞci popierali
interwencjonistyczne tezy H. George’a w zakresie nacjonalizacji rent gruntowych17.
Renty nieelastycznej podaĪy czynnika ziemi
Ekonomia nurtu gáównego rozwinĊáa interpretacjĊ renty gruntowej
A. Marshalla, skupiając siĊ na czynnikach rynkowych, tj. mechanizmie popytowopodaĪowym. W tej koncepcji o wystĊpowaniu renty decyduje wyáącznie elastycznoĞü
podaĪy ziemi. RentĊ w wysokoĞci nadwyĪki dochodów danego czynnika ponad jego
cenĊ podaĪy otrzymują tylko czynniki o caákowicie nieelastycznej podaĪy.
W przeciwnym razie wzrosáaby podaĪ danego czynnika, a renta spadáaby do zera.
To rozumowanie dotyczy teĪ czynnika ziemi – kaĪdy uprawiany hektar uzyskuje wiĊc
tzw. cenĊ transferową, która ustala siĊ na podstawie popytu na ziemiĊ plus rentĊ
róĪniczkową, gdy dochód z czynnika przewyĪsza cenĊ transferową18. Podobne
rozumowanie, acz jeszcze bardziej uproszczone, przedstawiá P. Samuelson – wysokoĞü
renty gruntowej wyznacza punkt przeciĊcia caákowicie nieelastycznej krzywej podaĪy
ziemi, z krzywą popytu19. WystĊpuje wiĊc renta gruntowa zróĪnicowana w zaleĪnoĞci od
przebiegu funkcji popytu. KaĪda ziemia uprawna przynosi w tych warunkach rentĊ,
która wlicza siĊ w koszty produkcji, konstytuując cenĊ. Renta musi byü realizowana
w przypadku produkcji na ziemi dzierĪawionej – inaczej dzierĪawca rezygnuje
z gospodarowania. Podobnie producent, który jest zarazem wáaĞcicielem ziemi, musi
realizowaü rentĊ – w przeciwnym razie bardziej opáaca mu siĊ sprzedaü ziemiĊ. Jedynie
paĔstwo moĪe przejąü czeĞü renty w formie podatków.
PowyĪsze rozumowanie prezentowane jest w wielu wspóáczesnych
podrĊcznikach ekonomii. Tak wiĊc wedáug podejĞcia wywodzącego siĊ z ekonomii
neoklasycznej to ograniczenie podaĪy stworzyáo rentĊ absolutną z tytuáu rzadkoĞci,
natomiast ziemia o róĪnej jakoĞci powoduje powstawanie rent róĪniczkowych
(pierwszych) traktowanych jako róĪnica pomiĊdzy kosztami produkcji na marginalnym
oraz bardziej urodzajnym gruncie. JeĞli jednak urodzajnoĞü poszczególnych dziaáek
róĪni siĊ dziĊki zastosowaniu nakáadów kapitaáowych (nawoĪenie, melioracje itp.),
wówczas powstaje tzw. renta róĪniczkowa druga. Z kolei wyĪsza produktywnoĞü
w kategoriach pieniĊĪnych spowodowana wzglĊdami lokalizacyjnymi tworzy tzw. rentĊ
lokalizacyjną (róĪniczkową trzecią). Natomiast w przypadku szczególnych walorów
Ğrodowiskowych zasobu powstaje renta róĪniczkowa czwarta - tzw. renta Ğrodowiskowa.
Teoria ta opieraáa siĊ przez ponad sto lat duchowi czasu20. Pozostaje pytanie czy
obecnie, na początku XXI wieku wciąĪ jest aktualna? Niektórzy wspóáczeĞni ekonomiĞci
nurtu gáównego podwaĪają jej zasadnoĞü. Wprowadzenie do analizy trzeciego czynnika kapitaáu, powoduje ich zdaniem, Īe ujemne efekty wzrostu nakáadów pracy w relacji
do zasobów ziemi są caákowicie kompensowane nakáadami kapitaáowymi nawet
w warunkach braku postĊpu technicznego. ZwaĪywszy ze postĊp techniczny dodatkowo
zwiĊksza produktywnoĞü kapitaáu, ograniczona podaĪ ziemi przestaje byü jakimkolwiek
17
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problemem, poniewaĪ w dáugim okresie, jej caákowity produkt roztapia siĊ w páacach i
procencie jako wynagrodzeniu pracy i kapitaáu (i nie ma trzeciego czynnika produkcji), a
jakaĞ specjalna teoria renty gruntowej nie jest w ogóle potrzebna21.
Polityka subsydiowania rolnictwa w krajach wysokorozwiniĊtych, na przykáad w
Stanach Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej zdaje siĊ nie potwierdzaü powyĪszej
konstatacji. Tym bardziej, Īe poziom subsydiów mimo zmian instrumentarium wsparcia
jest staáy, bądĨ rosnący, jak wykazują analizy prowadzone od lat 50-tych XX wieku.
Dlaczego wciąĪ retransferuje siĊ do rolnictwa renty czynnika, którego wpáyw, wedáug
M. Blauga, moĪna uznaü za constans? Wydaje siĊ, Īe renta absolutna musi byü
wypáacana, poniewaĪ czynnik ziemi rolniczej, mimo nowych zastosowaĔ, wciąĪ cechuje
siĊ bezwzglĊdną rzadkoĞcią. Poza tym renta gruntowa konstytuuje ceny ziemi, (które de
facto systematycznie rosną), a rynek ziemi funkcjonuje bez przeszkód. Jak wiĊc
wyjaĞniü fakt, Īe wiele gospodarstw indywidualnym ma ujemne dochody rezydualne?
W ocenie autora duĪym uproszczeniem jest sprowadzenie Ĩródeá renty gruntowej
do niskiej elastycznoĞci podaĪy ziemi. Sam fakt niemobilnoĞci zasobu nie tworzy Īadnej
dodatkowej wartoĞci i stanowi tylko Ĩródáo zawodnoĞci rynku. Prowadzi to opisanej
wczeĞniej interpretacji H. George’a, w której renta gruntowa jest postrzegana jako
destabilizator gospodarki rynkowej. Dyskusyjne wydaje siĊ przypisywanie tej cechy
ziemi rolniczej, która w rolnictwie indywidualnym rzadko bywa przedmiotem
spekulacji. Neoklasyczna teoria renty gruntowej nie wyjaĞnia wyĪej wymienionych
problemów, dlatego teĪ są przesáanki by ją rozwinąü w szerszy teoremat holistycznie
ujmujący proces tworzenia i realizacji renty gruntowej. Traktuje o tym kolejna czeĞü
opracowania.
Renty instytucjonalne
W perspektywie przestawiania rolnictwa UE na tory pro-Ğrodowiskowe,
klasyczna „wartoĞü róĪniczkowa” z tytuáu rzadkoĞci urodzajnych gruntów traci na
znaczeniu – grunty te przestają byü „rzadkoĞcią” w zakresie tworzenia dodatkowych
dochodów. Proces ten rozpocząá siĊ w momencie, gdy grunty mniej urodzajne zaczĊáy
generowaü pozytywne efekty zewnĊtrzne i Ğwiadczyü cenione przez spoáeczeĔstwo
usáugi nierolnicze páynące jednak z ziemi (np. krajobrazowe, rekreacyjne, zdrowotne).
W ten sposób wspóáczynniki produktywnoĞci zasobu ziemi i kosztocháonnoĞci
przychodów z ziemi urodzajnej i nieurodzajnej w jakimĞ stopniu siĊ wyrównaáy.
W sensie mezoekonomicznym oznacza to, Īe marginalny koszt wytworzenia jednostki
wyrównuje siĊ na niĪszym poziomie w caáym sektorze. Podobne procesy dotyczą renty
róĪniczkowej drugiej, lokalizacyjnej i Ğrodowiskowej. W warunkach globalizacji
ekonomicznej konkurencja i postĊp techniczny obniĪają i wyrównują koszty inwestycji
w technologie kapitaáocháonne, koszty transportu oraz koszty budowy infrastruktury
turystycznej. Zakáadając jednoczeĞnie, Īe na rynku konkurencyjnym cena równowagi
zmierza do punktu zrównania przychodów kraĔcowych z kosztem kraĔcowym, oznacza
to stopniowe dąĪenie rent róĪniczkowych w sektorze rolnym do zera.
Oprócz niwelowania rent róĪniczkowych przez mechanizm konkurencji, są one
przechwytywane przez otoczenie rolnictwa, które na skutek globalizacji w wiĊkszym
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stopniu kontroluje dostĊp do popytu22. Innymi sáowy bogaty konsument w UE wypáaci
poprzez system podatkowy rentĊ Ğrodowiskową rolnikowi, który jednak, z uwagi na
niską siáĊ przetargową, nie bĊdzie w stanie sam sprzedaü usáugi finalnej i odda ją „po
koszcie marginalnym” poĞrednikowi – np. agencji turystycznej, sieci gastronomicznej,
hotelowej, czy teĪ sieci sklepów dystrybuujących zdrową ĪywnoĞü. Podobny proces
przechwytywania wartoĞci dodanej ma miejsce w przypadku produkcji tradycyjnych
surowców rolnych na ziemiach urodzajnych. Dodajmy, Īe w Polsce dodatkowym
mechanizmem drenaĪu rent róĪniczkowych, jest podatek rolny, którego wysokoĞü zaleĪy
od klasy gruntu.
W Ğwietle powyĪszego warto zastanowiü, jak bĊdą siĊ ksztaátowaü renty
absolutne. W tym przypadku sytuacja jest odmienna z uwagi na „absolutną” rzadkoĞü
czynnika ziemi na naszej planecie. Renta absolutna procesie jej tworzenia musi wiĊc
systematyczne rosnąc w miarĊ powiĊkszania siĊ zasobów pracy i kapitaáu w relacji do
zasobów ziemi na danym obszarze. Nie oznacza to jednak, Īe renta absolutna nie moĪe
byü transferowana przez mechanizm rynkowy do innych podmiotów niĪ te, które są
wáaĞcicielami ziemi. ĝwiadczą o tym chociaĪby ujemne dochody rezydualne
realizowane w wielu gospodarstwach rolnych w Polsce po uwzglĊdnieniu wszystkich
kosztów, áącznie z opáatą pracy wáasnej. W sensie ekonomicznym jednak, brak dochodu
rezydualnego w wysokoĞci renty absolutnej oznacza nieracjonalne gospodarowanie.
Teoretycznie bowiem kaĪdy hektar moĪna sprzedaü lub wydzierĪawiü i takiego wyboru
z punktu widzenia mikroekonomii naleĪy dokonaü, jeĞli w okreĞlonym czasie nie
uzyskuje siĊ dodatniego dochodu rezydualnego równego rencie absolutnej wycenionej
przez rynek ziemi.
Podsumowując, nasuwa siĊ refleksja, Īe globalizacja ekonomiczna wymaga
reorientacji celów polityki makroekonomicznej. Punkt ciĊĪkoĞci tej polityki powinien
przenieĞü siĊ ze sterowania wielkoĞcią oraz stabilnoĞcią popytu i podaĪy wewnątrz kraju
na dziaáania umoĪliwiające korzystanie z popytu na rynku globalnym. Pozostaje zatem
pytanie, czy w warunkach zanikania rent róĪniczkowych, gospodarstwa indywidualne
mogą uzyskaü jakiekolwiek przewagi komparatywne bez koordynacji procesu wymiany
w rolnictwie przez paĔstwo?
OdpowiedĨ na pytanie jest twierdząca. W dobie globalizacji podstawowym
Ĩródáem przewag komparatywnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych są
zdaniem autora renty instytucjonalne. Zaproponowana nazwa nawiązuje
do funkcjonalnej definicji instytucji wprowadzonej przez Nową EkonomiĊ
Instytucjonalną23.
Na poziomie mikroekonomicznym instytucje są strukturami kierowania, w
literaturze zagranicznej okreĞlanymi governance structures. Definiuje siĊ je jako
wieloszczeblowe systemy powiązaĔ umownych miĊdzy podmiotami ekonomicznymi
okreĞlające podziaá uprawnieĔ wáasnoĞciowych i decyzyjnych do zasobów.
Do podstawowych zmiennych decydujących o záoĪonoĞci tych struktur naleĪą szeroko
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rozumiane koszty transakcyjne, a ich wysokoĞü jest wyznacznikiem renty
instytucjonalnej.
Zgodnie z teorią kosztów transakcyjnych O. Williamsona cena specyficznych
dóbr poĞrednich wzrasta, jeĞli transakcje zawierane są w nieefektywnych strukturach
instytucjonalnych tzn. bez odpowiednich zabezpieczeĔ kontraktowych24. ĩywnoĞü
o wysokiej wartoĞci wymiennej wymaga specyficznego surowca, którego uzyskanie
generuje dodatkowe koszty transakcyjne – przykáadowo koszty selekcjonowania, koszty
związane z brakiem terminowych dostaw, czy teĪ koszty związane z niewáaĞciwym
skáadem chemicznym lub zanieczyszczeniami. JednoczeĞnie przyjmuje siĊ, Īe wzrost lub
spadek cen kupowanych surowców wywoáany grą popytu i podaĪy przekáada siĊ na ceny
sprzedaĪy i obroty, natomiast zmiana kosztów transakcyjnych nie znajduje
bezpoĞredniego odzwierciedlenia w cenie zbytu produktów koĔcowych (ta ustala siĊ na
poziomie przedsiĊbiorstwa marginalnego), ale przekáada siĊ ex post na koszty
i powoduje wahania renty ekonomicznej. WysokoĞü kosztów transakcyjnych zaleĪy
bowiem od organizacji przedsiĊbiorstwa, w szczególnoĞci od struktury kierowania
dostawami, produkcją i zbytem. Nie jest wiĊc uwzglĊdniana przez mechanizm rynkowy.
Dzieje siĊ tak, poniewaĪ koszty transakcyjne cechuje duĪa niepewnoĞü (która jest
niemierzalna!) co do wysokoĞci, sytuacji i czasu wystąpienia - wiele z nich pojawia siĊ
ex post, przez co nie sposób ich uwzglĊdniaü w planach produkcyjnych i strategii firmy.
Dotyczy to szczególnie gospodarki ĪywnoĞciowej. Tak wiĊc jeĞli w ogóle moĪna mówiü
o „rynku kosztów transakcyjnych”, czy teĪ rynku czynnika organizacji, to w gospodarce
ĪywnoĞciowej jest on bardzo nieprzejrzysty.
Z tego wáaĞnie powodu, tzn. z braku wyceny ex ante kosztów transakcyjnych
przez rynek, wynika moĪliwoĞü realizacji renty instytucjonalnej przez gospodarstwa
indywidualne. Mechanizm ten funkcjonuje w sposób nastĊpujący:
Jak wspomniano, rynek w sektorze rolnym jest zawodny, m.in. z uwagi na
znaczne zwĊĪenie kanaáów marketingowych w sferze przetwórstwa i duĪą koncentracjĊ
kapitaáu w tym ogniwie w relacji do rolnictwa wáaĞciwego. Z tego powodu
przedsiĊbiorstwa przerobu realizują renty monopolowe i mogą prowadziü „dyktat
cenowy” wzglĊdem producentów rolnych. W tych warunkach koszty transakcyjne, na
które naraĪone są gospodarstwa rolne nie przekáadają siĊ na ceny zbytu surowców,
wbrew temu, co zakáada teoria kosztów transakcyjnych O. E. Williamsona. Teoria ta, jak
wiemy, akcentuje trzy zmienne determinujące poziom kosztów transakcji. Dwie z nich
tj. ograniczona racjonalnoĞü i oportunizm wynikają z barier w dostĊpie do informacji,
trzeci – specyficznoĞü aktywów, okreĞla mobilnoĞü czynników zaangaĪowanych
w proces wytwórczy. Podczas gdy w sektorach pozarolniczych negatywny wpáyw
powyĪszych zmiennych moĪe zostaü osáabiony poprzez odpowiednie kontrakty,
w rolnictwie rozwiązania organizacyjne są niewystarczające. ħródáem kosztów
transakcji w tym sektorze nie jest bowiem oportunizm gospodarstw rolnych, ale
ogólnobiologiczne determinanty produkcji rolnej. W dodatku gospodarstwa mają
ograniczony wpáyw na stopieĔ mobilnoĞci aktywów, terminowoĞü i czĊstotliwoĞü
transakcji. Skuteczne obniĪenie kosztów transakcyjnych związanych z pozyskaniem
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odpowiedniego surowca, wymaga od integratora retransferu Ğrodków pieniĊĪnych25 do
producentów rolnych, który przeciwdziaáaáby drenaĪowi wartoĞci dodanej poprzez
mechanizm rynkowy. W strukturach niezintegrowanych drenaĪ ten nasila siĊ wraz ze
wzrostem specjalizacji produkcji i ryzyka rynkowego. W praktyce chodzi wiĊc o udziaá
producentów rolnych w marĪy przetwórczej w zamian za gwarancje niĪszych kosztów
transakcyjnych nabycia surowca wysokiej jakoĞci. Udziaá ten wyraĪa siĊ w szeroko
rozumianym zaangaĪowaniu kapitaáowym integratora w proces produkcji rolnej np.
wówczas, gdy maszyny rolnicze są jego wáasnoĞcią, gdy gwarantuje siĊ wyĪsze ceny
zbytu, przejmuje siĊ od rolnika ryzyko dziaáalnoĞci, kredytuje siĊ jego dziaáalnoĞü na
preferencyjnych warunkach, przeprowadza szkolenia, udostĊpnia istotne informacje
rynkowe itp. W ten sposób producenci rolni realizują rentĊ wynikającą z wyĪszego
stopnia integracji kontraktowej struktury kierowania produkcją i zbytem surowca,
nazwaną rentą instytucjonalną. Innymi sáowy zintegrowane struktury organizacyjne
umoĪliwiają realizacjĊ wymienionych wczeĞniej rent róĪniczkowych, zabezpieczając
producentów przed mechanizmem wyrównywania kosztów i przychodów kraĔcowych
oraz przed przechwyceniem wartoĞci dodanej poprzez otoczenie.
Zdaniem autora renta instytucjonalna jest obecnie jedyną trwaáą rentą
ekonomiczną realizowaną w gospodarstwach indywidualnych w UE, która nie zostanie
stopniowo przechwycona przez rynek (tzn. przetwórcĊ lub konsumenta) lub
zniwelowana przez konkurencjĊ i stanowi podstawowe Ĩródáo przewag
komparatywnych. OczywiĞcie, nie kaĪde przedsiĊbiorstwo poĞredniczące miĊdzy
ogniwem produkcji surowca rolnego a konsumentem dostrzega dáugookresowe korzyĞci
z opisanej wyĪej optymalizacji kosztów transakcyjnych, ale wydaje siĊ, Īe wyksztaáci siĊ
pewna tendencja w tym zakresie. Wspóáczesne determinanty konkurencyjnoĞci na rynku
ĪywnoĞci oraz szeroko rozumianych usáug Ğrodowiskowych to przede wszystkim jakoĞü,
wysoka wartoĞü wymienna i mobilnoĞü aktywów. Generują one coraz wyĪsze koszty
transakcyjne i najprostszym rozwiązaniem na ich ograniczenie jest daleko posuniĊta
integracja kontraktowa wstecz umoĪliwiająca kontrolĊ procesu wytwarzania produktów.
BĊdzie ona zapewne w miarĊ bogacenia siĊ spoáeczeĔstwa bardziej opáacalna niĪ
realizacja rent monopolowych. W badaniach prowadzonych przed akcesją Polski do UE
wykazano, Īe stopieĔ zintegrowania kontraktowego gospodarstw indywidualnych na
kluczowych rynkach rolnych w Polsce jest kluczową zmienną obniĪającą
pracocháonnoĞü, a wiĊc podnoszącą jednostkową opáatĊ pracy wáasnej26. MoĪna wiĊc
przypuszczaü, Īe czynniki instytucjonalne równieĪ po 2004 roku naleĪą do
podstawowych determinant rent ekonomicznych w rolnictwie w Polsce, bez wzglĊdu na
jego model. Problem ten jest przedmiotem prowadzonych badaĔ.
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PowyĪszy wywód jest próbą dedukcyjnego przedstawienia mechanizmu kreacji
wartoĞci dodatkowej nazwanej rentą instytucjonalną. Aby jednak sformuáowaü na jego
podstawie teoriĊ tworzenia i realizacji renty gruntowej alternatywną wzglĊdem
neoklasycznej naleĪy zidentyfikowaü podstawowe zaáoĪenia leĪące u jej podstawy:
x renta gruntowa jest wynagrodzeniem zasobu ziemi rolniczej tzn. takiej, która
wykorzystywana jest do produkcji ĪywnoĞci, Ğwiadczenia usáug Ğrodowiskowych
(w tym agroturystycznych) i wytwarzania alternatywnych Ĩródeá energii,
x ziemia rolnicza posiada samoistną uĪytecznoĞü (bez wzglĊdu na jej
zawáaszczenie),
x stopa nadwyĪki w gospodarce wyrównuje siĊ,
x mechanizm rynkowy jest efektywny, a oczekiwania jego uczestników
racjonalne,
x koszty transakcyjne związane produkcją w oparciu o czynnik ziemi są
wiĊksze od zera oraz istotnie wpáywają na wyniki finansowe przedsiĊbiorstw.
PrzyjĊte zaáoĪenia pozwalają na sformuáowanie hipotezy, pozornie zbliĪonej do
poglądów K. Marksa27, Īe Ĩródáem renty gruntowej jest dodatnia róĪnica miĊdzy
potencjalną produktywnoĞcią kapitaáu w rolnictwie, a produktywnoĞcią kapitaáu
w innych dziaáach gospodarki. Wyceniona przez rynek ziemi rolniczej potencjalna
produktywnoĞü kapitaáu w rolnictwie (rozumiana jako relacja nadwyĪki do majątku
trwaáego i obrotowego áącznie) jest teoretycznie wyĪsza niĪ w pozostaáych dziaáach
gospodarki. Innymi sáowy w rolnictwie wystĊpuje niĪsza kosztocháonnoĞü przychodów
lub wyĪsza relacja wartoĞci dodatkowej do kapitaáu niĪ w otoczeniu rolnictwa. Wynika
to z komplementarnoĞci czynnika ziemi wzglĊdem zastosowanego na niej kapitaáu
w zakresie produkcji uĪytecznoĞci. Upraszczając problem, ziemia w jakimĞ stopniu
wyrĊcza kapitaá i pewne uĪytecznoĞci sprzedane konsumentowi mają zerowy koszt. JeĞli
renta nie jest realizowana przez wáaĞciciela ziemi to znaczy ze potencjalna
produktywnoĞü odbiega od rzeczywistej i Īe rentĊ przechwytuje otoczenie rolnictwa
w swoich marĪach. MoĪliwa jest jednak w ocenie rynku taka organizacja procesu
produkcji rolnej, Īeby wycenione przez rynek renty zrealizowaü.
W dáugim okresie renty róĪniczkowe zanikają z uwagi na wpáyw globalizacji
ekonomicznej oraz wyrównywanie siĊ produktywnoĞci (w sensie pieniĊĪnym) gleb
o róĪnych wskaĨnikach rolniczej jakoĞci produkcyjnej. Pozostaje potencjalna renta
absolutna, którą trudno zrealizowaü w rolnictwie w warunkach monopolizacji ogniw
poĞredniczących miĊdzy dziaáami surowcowymi a konsumentem. Niemniej
zintegrowane kontraktowo struktury organizacyjne tworzą instytucjonalną ochronĊ dla
rent absolutnych i róĪniczkowych. Renty zrealizowane dziĊki tej instytucjonalnej
ochronie okreĞlono mianem rent instytucjonalnych.
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Podstawowa róĪnica polega jednak na fakcie, Īe K.Rodbertus i K.Marks brali pod uwagĊ rzeczywistą
produktywnoĞü mającą Ĩródáo w pracy i wyraĪoną przez relacjĊ kapitaáu do liczby zatrudnionych, a w
proponowanej koncepcji uwzglĊdnia siĊ potencjalną produktywnoĞü wycenianą przez efektywny rynek przy
zaáoĪeniu racjonalnych oczekiwaĔ.

49

Waloryzacja rent gruntowych i jej znaczenie dla polityki rolnej w UE28
Aby okreĞliü moĪliwoĞci zastosowania koncepcji renty instytucjonalnej
w rolnictwie UE, naleĪy opracowaü metodologiĊ jej empirycznej weryfikacji oraz
narzĊdzia waloryzacji rent gruntowych. Empiryczna weryfikacja mechanizmu tworzenia
renty gruntowej wydaje siĊ relatywnie prosta, poniewaĪ wystarczy przeprowadziü
analizĊ wspóáczynników wydajnoĞci i cháonnoĞci w rolnictwie oraz jego otoczeniu. Tezy
o przepáywnie renty z sektora rolnego do innych dziaáów równieĪ są moĪliwe do
zweryfikowania, wykorzystując np. tradycyjną metodĊ „nadwyĪki produktywnoĞci”29,
opartą na tablicach przepáywów miĊdzygaáĊziowych, lub analizując wspóáczynniki
efektywnoĞci integracji (np. indeks Adelmana) w przemyĞle rolno-spoĪywczym.
JeĞli chodzi jednak o waloryzacjĊ rent gruntowych naleĪy ponownie przyjąü
zaáoĪenie o efektywnoĞci rynku ziemi rolniczej. Jest to bowiem relatywnie najbardziej
obiektywny i dostĊpny mechanizm pomiaru wartoĞci rynkowej tego zasobu. Z zaáoĪenia
analizie podlegają ziemie rolnicze wykorzystywane do produkcji surowców rolnych
lub Ğwiadczące usáugi Ğrodowiskowe. Nawiązując do poprzednich czĊĞci pracy moĪna
uznaü, Īe nadwyĪka przychodów z gospodarstwa rolnego (áącznie z subwencjami) ponad
sumĊ nakáadów materiaáowo-pieniĊĪnych, opáaty pracy wáasnej rodziny rolniczej oraz
kosztu alternatywnego majątku obrotowego stanowi zrealizowaną rentĊ ekonomiczną,
na którą skáadają siĊ renta absolutna oraz instytucjonalna. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe
proces tworzenia renty nie musi pokrywaü siĊ z jej realizacją i w rachunku wyników
gospodarstwa moĪe byü wykazana tylko czĊĞü renty gruntowej, podczas gdy druga czĊĞü
przepáywa do otoczenia rolnictwa.
Rzeczywista wartoĞü rent gruntowych zmienia siĊ w zaleĪnoĞci od:
x okresu analizy,
x momentu szacowania wartoĞci - wartoĞü zaktualizowana lub przyszáa,
x struktury kierowania gospodarstwem – z zaáoĪenia renta instytucjonalna
wystĊpuje w strukturach zintegrowanych.
WartoĞci poznawcze ma przede wszystkim zaktualizowana (a wiĊc
zdyskontowana) wartoĞü nieskoĔczonego strumienia rent gruntowych. Bierzemy pod
uwagĊ nieskoĔczony strumieĔ páatnoĞci, poniewaĪ ziemia jest jedynym odnawialnym
i niezniszczalnym w bardzo dáugim okresie czynnikiem produkcji. Zdyskontowana
wartoĞü rent gruntowych jest równa obecnej cenie ziemi. Mniej przydatne wydaje siĊ
natomiast kapitalizowanie strumienia rent do okreĞlonego momentu w przyszáoĞci,
z uwagi na to, Īe trudno okreĞliü ten moment dla odnawialnego zasobu, którym jest
ziemia. Tak wiĊc wartoĞü obecną rent gruntowych z danego zasobu ziemi moĪna
obliczyü w dwóch wariantach30:
x w niezintegrowanych strukturach kierowania, przy zaáoĪeniu, Īe realizowana
jest w nich tylko renta absolutna, a ewentualne pozostaáe dochody rezydualne są
28
Wykorzystano fragmenty artykuáu – B.CzyĪewski: Renta instytucjonalna jako wyznacznik przewag
komparatywnych gospodarstw rolnych, „Roczniki Naukowe SERiA”, tom X, zesz.3, Warszawa-PoznaĔLublin 2008.
29
S.Gburczyk: Podziaá korzyĞci ze wzrostu efektywnoĞci, „Zagadnienia ekonomiki rolnej”, 4/5, 1990, s.19 i
nast.
30
Por. A.WoĞ:, Waloryzacja zasobów i czynników wytwórczych rolnictwa. Nowe kryteria wyboru, IERiGĩ,
PaĔstwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006, 12-18.
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przechwytywane przez otoczenie rolnictwa z uwagi na brak zabezpieczeĔ
instytucjonalnych,
x w zintegrowanych strukturach kierowania, przy zaáoĪeniu, Īe realizowana jest
w nich renta absolutna oraz renta instytucjonalna zabezpieczona instytucjonalnie.
W obu przypadkach proponuje siĊ wykorzystaü znany z zastosowaĔ na rynku
kapitaáowym model Gordona31 – por. z formuáą 1a i 1b. W modelu tym dyskontuje siĊ
rentĊ wieczystą, przy zaáoĪeniu, Īe roczne wypáaty rosną zgodnie ze staáą stopą.
W interpretacji dla potrzeb wspóáczesnej teorii rent gruntowych przyjmuje siĊ, Īe staáy
wzrost dochodu rezydualnego wynika z wystĊpowania renty instytucjonalnej,
reinwestowanej w majątek produkcyjny (s) oraz z dáugookresowego trendu wzrostowego
zasobu czynnika pracy i kapitaáu w relacji do czynnika ziemi (t), któremu moĪna
przypisaü staáą wartoĞü. W przypadku struktury niezintegrowanej zaktualizowaną
wartoĞü rent gruntowych oblicza siĊ wedáug formuáy (1a).

L0

R0 (1  t ) zakáadając, Īe t<r
rt

Li

R0 (1  s  t )
r  (s  t)

R0 (1  s  t )

R1
r  (s  t)

F0  i  R0

(1a)

F0  i  R0 zakáadając, Īe s+t < r
F i
r 0
R0

(1b)

(1c)

gdzie:
L0 – zaktualizowana wartoĞü rent gruntowych w niezintegrowanych strukturach
kierowania i obecna cena ziemi.
R0 – roczna wartoĞü renty absolutnej, w praktyce czynszu dzierĪawnego na danym
obszarze.
t – constans, dáugookresowa stopa wzrostu renty absolutnej z tytuáu wystĊpowania
trendu wzrostowego zasobu czynnika pracy i kapitaáu w relacji do czynnika ziemi.
Li – zaktualizowana wartoĞü rent gruntowych w zintegrowanych strukturach kierowania.
F0 – wartoĞü specyficznych aktywów produkcyjnych w okresie bazowym.
r – roczna stopa zwrotu z alternatywnych aktywów.
s – staáa stopa wzrostu dochodu rezydualnego z tytuáu renty instytucjonalnej.
i – mnoĪnik instytucjonalny lub stopa zwrotu z tytuáu integracji kontraktowej - okreĞla
reprodukcjĊ rozszerzoną majątku produkcyjnego (aktywów specyficznych)
w ramach kontraktowych przepáywów z otoczenia.
Zaproponowane formuáy mają duĪe wartoĞci poznawcze zarówno w skali mikrojak i makroekonomicznej. Na poziomie gospodarstwa rolnego przy danych cenach ziemi
rolniczej pozwalają oszacowaü:
x minimalny, roczny dochód rezydualny (rentĊ absolutną), po uwzglĊdnieniu
wszystkich kosztów áącznie z opáatą pracy wáasnej uzyskiwany w warunkach
31

E.F.Bringham, L.C.Gapenski: Intermediate Financial Management, Dryden Press, Hinsdale, 1990, zaá. 3A.
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racjonalnego gospodarowania (R0) w strukturze niezintegrowanej, tzn. zakáadając, Īe
s=0. JeĞli realizowany dochód rezydualny jest niĪszy od R0 pozostaáą czeĞü renty
absolutnej przechwytuje otoczenie rolnictwa,
x minimalną wymaganą stopĊ dochodu caákowitego z gospodarstwa rolnego (r)
w strukturze niezintegrowanej (tzn. zakáadając, Īe s=0) w okreĞlonych
uwarunkowaniach makroekonomicznych, tzn. uwzglĊdniając zyski moĪliwe do realizacji
w innych bezpiecznych inwestycjach,
x wielkoĞü mnoĪnika i lub stopĊ s, jeĞli realizowany dochód rezydualny jest
wyĪszy od R0
x wartoĞü rent gruntowych w strukturach zintegrowanych - Li. Tym samym
moĪliwa jest kwantyfikacja wpáywu czynników instytucjonalnych na wielkoĞü rent
gruntowych i oszacowanie stopy reprodukcji majątku produkcyjnego (i) w warunkach
okreĞlonej polityki stóp procentowych prowadzonej przez bank centralny.
PowyĪsze formuáy ponadto wskazują na odwrotnie proporcjonalną zaleĪnoĞü
miĊdzy wysokoĞcią rent gruntowych a stopami procentowymi w gospodarce. MoĪliwa
jest teĪ odpowiedĨ na pytanie, czy prowadzona polityka makroekonomiczna i polityka
rolna pozwala na realizacjĊ rent gruntowych w gospodarstwach indywidualnych, czy teĪ
przepáywają one do otoczenia? Proponowane podejĞcie opiera siĊ na porównaniu
realizowanych rent w gospodarstwach rolnych z tymi, które wynikaáyby z cen na rynku
ziemi rolniczej. W ten sposób identyfikuje siĊ ewentualne przepáywy rent do otoczenia
rolnictwa oraz kierunki zmian w polityce makroekonomicznej, które mogáyby je
zatrzymaü. Ocenie podlega równieĪ wielkoĞü koniecznych retransferów budĪetowych do
rolnictwa. OczywiĞcie, pewne ograniczenia rodzi tu deformacja rynku ziemi poprzez
okreĞlone bariery ustawowe i wynikającą stąd jego niĪszą páynnoĞü. Niemniej wciąĪ jest
to najlepszy z moĪliwych do wykorzystania mechanizmów wyceny rent gruntowych
w Polsce.
Warto teĪ zastanowiü siĊ jak wykorzystaü waloryzacjĊ rent gruntowych
w polityce rolnej? OtóĪ, renty gruntowe peánią szereg funkcji bardzo istotnych dla
rozwoju sektora rolnego.
Po pierwsze, jeĪeli renta absolutna nie wystĊpuje w rachunku wyników
gospodarstwa rolnego, jest to sygnaá, Īe nie zachodzi proces reprodukcji prostej, a wiĊc
gospodarstwo bądĨ grupa gospodarstw przestaje peániü swoje funkcje ekonomiczne,
a majątek podlega degradacji. JeĞli nie wystĊpuje renta instytucjonalna, nie zachodzi
proces reprodukcji rozszerzonej, wiĊc gospodarstwo staje siĊ nierozwojowe. Są to waĪne
wytyczne dla reorientacji stosowanych narzĊdzi polityki rolnej, makroekonomicznej
i fiskalnej. PowyĪsze sytuacje nie znaczą przecieĪ, Īe rent gruntowych nie ma tylko, Īe
są one w okreĞlonej wielkoĞci przechwytywane przez mechanizm rynkowy i korzystają
z nich inne podmioty. Sytuacja taka moĪe byü skorygowana poprze adekwatne
retransfery budĪetowe, bądĨ narzĊdzia fiskalne.
Po drugie, dodatnia róĪnica (Li-L0) ma istotne implikacje dla polityki rolnej.
Wskazuje bowiem w jakim stopniu dokonaá siĊ proces restrukturyzacji sektora rolnego,
tzn. ile wynosi trwaáy wzrost rent gruntowych, stopy reprodukcji rozszerzonej,
konkurencyjnoĞci i dochodowoĞci gospodarstw rolnych niewkalkulowany w cenĊ ziemi.
Jest to wytyczna, o ile przepáywy w ramach struktur instytucjonalnych uzupeániają
transfery budĪetowe. W praktyce wielkoĞü ta wskazuje, o ile moĪna obniĪyü wsparcie
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strukturalne z II filaru WPR adresowane do okreĞlonych gospodarstw i odciąĪyü
podatników, zakáadając, Īe rolĊ paĔstwa przejĊáy w tym zakresie przepáywy
instytucjonalne. Ponadto nie wyceniony przez rynek wzrost dochodów ma istotne skutki
dla caáej polityki makroekonomicznej, poniewaĪ wywoáuje okreĞlony wzrost popytu
globalnego i uruchamia efekty mnoĪnikowe.
Po trzecie, zwraca siĊ od dawna uwagĊ w literaturze tematu, Īe obciąĪenia na
rzecz paĔstwa w gospodarstwa indywidualnych nie powinny wykraczaü poza rentĊ
róĪniczkową. JeĞli jednak renta róĪniczkowa w klasycznej formie zanika, związanie jej
z wymiarem podatku rolnego staje siĊ szkodliwe. Zdaniem autora obciąĪenia fiskalne
rolnika w Polsce powinien okreĞlaü jakiĞ (niewielki) odsetek renty absolutnej
wynikającej z cen na rynku ziemi i wysokoĞci stop procentowych w gospodarce – por.
z formuáą 1a. Natomiast renta instytucjonalna, wypracowana niejako poprzez dobrą
organizacjĊ struktury wytwórczej powinna byü „nietykalnym” Ĩródáem przewag
komparatywnych oraz szczególnie chronionym czynnikiem restrukturyzacji i rozwoju
rolnictwa w Polsce. Renta ta bowiem z jednej strony chroni przed ujemnymi wpáywami
globalizacji, z drugiej strony jest komplementarna wzglĊdem interwencji paĔstwa
i WPR, przez co po prostu odciąĪa podatników w UE.
Podsumowanie
W powyĪszych rozwaĪaniach ukazano genezĊ teorii renty gruntowej, ewolucjĊ
poglądów na czynnik ziemi i jego wynagrodzenie od czasów ekonomii klasycznej,
a takĪe podjĊto próbĊ adaptacji róĪnych koncepcji renty gruntowej do wspóáczesnych
procesów zachodzących w rolnictwie w Polsce i w Unii Europejskiej. W rezultacie
sformuáowano ramy teoretyczne, które są hybrydą poglądów neoklasycznych oraz teorii
wartoĞci opartej na pracy. W duchu neoklasycznym, (a precyzyjnie w duchu nowej
ekonomii klasycznej), jest z pewnoĞcią zaáoĪenie o efektywnoĞci rynku i racjonalnych
oczekiwaniach podmiotów. Wkáad teorii wartoĞci opartej na pracy zawiera siĊ
w poglądzie, Īe ziemia posiada uĪytecznoĞü, a jej wartoĞü wynika nie tyle z rzadkoĞci,
ile z potencjalnie wysokiej produktywnoĞci w zakresie generowania przepáywów
realnych. NaleĪy jednak zaznaczyü, Īe do proponowanej koncepcji trzeba podchodziü
ostroĪnie, poniewaĪ jest to tylko próba dedukcyjnego zbliĪenia teorii do zmieniającej siĊ
rzeczywistoĞci gospodarczej, która wymaga weryfikacji poprzez badania statystyczne.
Inną intrygującą konkluzją jest, Īe z przedstawionych teorii klasycznych,
paradoksalnie zyskuje na aktualnoĞci podejĞcie marksowskie. Historia niejako zatoczyáa
koáo. Marksistowskie wyjaĞnienie substancji renty gruntowej w oparciu o organiczny
skáad kapitaáu zostaáo obalone przez rzeczywistoĞü lat powojennych drugiej poáowy
XX wieku. Okres ten przyniósá dynamiczny wzrost technicznego uzbrojenia pracy
w rolnictwie i kapitaáocháonnoĞci, spadek liczby zatrudnionych oraz intensyfikacjĊ
produkcji do granic wytrzymaáoĞci ekosystemu. Rolnictwo industrialne borykające siĊ
z problemem nadprodukcji ĪywnoĞci i jej niskich cen przeczyáo istnieniu Ĩródeá renty
gruntowej w teorii wartoĞci opartej na pracy i uĪytecznoĞci czynnika ziemi. W dobie
rolnictwa industrialnego ukierunkowanego na produkcjĊ taniej ĪywnoĞci, uĪytecznoĞü
kraĔcowa ziemi byáa niepokojąco niska, groĪąc degradacją tego zasobu. Wielu
ekonomistów uznaáo funkcje czynnika ziemi rolniczej za constans wieszcząc jego
niemalĪe caákowitą substytucjĊ kapitaáem. Zmiany, które de facto wymusza konsument
w krajach wysokorozwiniĊtych, w swej istocie polegają na odwróceniu trendu
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uĪytecznoĞci ziemi z malejącego na rosnący. W dobie globalizacji, rozwiniĊtego
przemysáu i jego infrastruktury, Ğrodowisko naturalne oraz czynnik ziemi odzyskuje
dawną uĪytecznoĞü dla konsumentów, a nawet zyskuje nową, czego dowodem jest
rosnąca dynamika cen ziemi rolniczej. Czynnik ziemi w krajach wysoko rozwiniĊtych
staje siĊ coraz bardziej komplementarny, wzglĊdem kapitaáu. W tym kontekĞcie
rzeczywistoĞü jest zapewne bliĪej marksowskiej teorii renty gruntowej, która
poszukiwaáa jej Ĩródeá w samym rolnictwie, niĪ uproszczonej wizji neoklasycznej
caákowicie uzaleĪniającej wysokoĞü renty od funkcji popytu na ĪywnoĞü i rzadkoĞci
czynnika ziemi.
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Summary
The economic globalisation process makes the economic factors rotate faster. As a result
transaction costs of global system functioning increase and a coordination mechanism is needed especially in agro-food sectors. There exists a crucial question whether a land factor is still capable
to generate economic rents which would be the determinants of comparative advantages? On one
hand, D. Ricardo’s land rents are vanishing, H. George’s rents are provoking financial crisis,
monetarists assumptions are becoming unsufficient, on the other, the land factor gains new
environmental applications and there is still a hope that land rents have its origins in a real value.
This paper aims at presenting the evolution of the land rents theory starting from classical
economics. One makes an attempt to find the most adequate conception of land rent creation at
present day, searching for new sources of comparative advantages in the institutional factors. One
argues that the institutional rent is the only durable economic rent in the European agricultural
sector regarding chosen direction of CAP evolution.
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