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Wybrane zagadnienia rozwoju rolnictwa na obszarach Polski
Wschodniej
Selected issues in agricultural development in the areas of
Eastern Poland
Synopsis. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej stwarza szanse dla terenów Polski Wschodniej
przez popieranie zmiany orientacji rozwojowej z rolniczej na wielofunkcyjną. Takiemu rozwojowi
powinien towarzyszyü wzrost krajowego PKB, pociągający za sobą wzrost konsumpcji. ZamoĪne
spoáeczeĔstwo bĊdzie bowiem zawsze poszukiwaü zróĪnicownej i bezpiecznej ĪywnoĞci. Taka
ĪywnoĞü jest produkowana w analizowanym regionie. Drugi kierunek rozwoju regionu wiązaü siĊ
moĪe z sytuacją, w której sprzedaĪ dóbr publicznych, takich jak naturalny krajobraz czy
bioróĪnorodnoĞü, zaczną przynosiü przychody wiĊksze niĪ sprzedaĪ produktów rolnych. Taka
sytuacja moĪe wystąpiü w niedáugim czasie w Polsce Wschodniej.
Sáowa kluczowe: Polska Wschodnia, rozwój regionany
Abstract. The EU Common Agricultural Policy creates great opportunities for the areas of Eastern
Poland, mainly by means of promoting a change of its orientation towards the development of its
multifunctionality. These processes must be accompanied by an increase of GDP stimulating an
increase in consumption, because a wealthy society is always seeking safe, differentiated food and
such food is produced by agriculture in the analyzed region. Such phenomenon may contribute to the
development of small farms. Another trend of strategic development of agriculture in the region may
rely on the prospects for situation in which the revenues from sales of public goods in form of a
natural landscape and biodiversity values become comparable or exceed the revenues from sales of
agricultural products. Such state of things in the region of Eastern Poland is possible in a short period
of time.
Key words: Eastern Poland, regional development

Wprowadzenie
Rolnictwo jest specyficznym sektorem gospodarki ze wzglĊdu na jego bezpoĞrednie i
silne związki ze Ğrodowiskiem przyrodniczym, przez wykorzystanie w procesie produkcji
Īywych organizmów roĞlin i zwierząt oraz ksztaátowanie stanu Ğrodowiska przyrodniczego.
Jest to specyficzny sektor, który przechodzi ciągáą ewolucjĊ, polegającą na
systematycznym poszukiwaniu takiego modelu gospodarowania, który bĊdzie wypeániaá
podstawową funkcjĊ, jaką jest wytwarzania artykuáów rolnych przeznaczonych do
bezpoĞredniej konsumpcji lub do przetwórstwa rolno-spoĪywczego i pozostawaá dobrze
zharmonizowany z caáą gospodarką. Proces przemian w rolnictwie i caáej gospodarce
prowadzi do ewolucji funkcji wypeánianych przez ten sektor, przy czym niektóre z nich są
trwale przypisane rolnictwu, a zmienia siĊ jedynie sposób ich wypeániania (produkcja
surowców i artykuáów ĪywnoĞciowych), inne zaĞ mają waĪne znaczenie tylko na
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niektórych etapach rozwoju gospodarki, nastĊpnie zaĞ caákowicie zanikają (zasilanie
sektorów nierolniczych w zasoby kapitaáu finansowego i pracy). RównoczeĞnie pojawiają
siĊ nowe funkcje:
x produkcja biomasy do wytwarzania energii odnawialnej,
x dbaáoĞü o ochronĊ Ğrodowiska przyrodniczego i bioróĪnorodnoĞü,
x wzbogacanie walorów krajobrazowych.
Potrzeba rozwoju nowych funkcji zostaáa dostrzeĪona i doceniona z chwilą pojawienia
siĊ narastających zagroĪeĔ dla Ğrodowiska przyrodniczego, mających swoje Ĩródáa w
nadmiernej eksploatacji przez podmioty gospodarujące ograniczonych zasobów tego
Ğrodowiska [OtoliĔski 2006].
W rolnictwie skupiony jest endogeniczny potencjaá regionu, którego wykorzystanie
decydowaü bĊdzie w duĪym stopniu o rozwoju obszarów wiejskich, ich konkurencyjnoĞci,
atrakcyjnoĞci i w koĔcu o realizacji koncepcji rozwoju zrównowaĪonego tych obszarów.
Odsetek osób zawodowo czynnych w rolnictwie wyznacza rangĊ spoáecznych funkcji
rolnictwa w gospodarce, polegającą na dostarczaniu zatrudnienia i dochodów ludnoĞci
rolniczej. Jak wynika z danych statystycznych, w wielu krajach Unii Europejskiej
zatrudnienie w rolnictwie nie przekracza 5% ogóáu ludnoĞci zawodowo czynnej, w Polsce
natomiast wskaĨnik ten wynosi okoáo 20%, przy duĪym regionalnym zróĪnicowaniu, co
przy niewielkich moĪliwoĞciach migracji ludnoĞci z rolnictwa jest jednym z czynników
hamujących przemiany strukturalne rolnictwa w Polsce.
Rolnictwo wschodniej Polski w porównaniu z pozostaáymi czĊĞciami kraju odznacza
siĊ silnym rozdrobnieniem jego struktury obszarowej. Region ten tworzy piĊü województw:
podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmiĔsko – mazurskie i ĞwiĊtokrzyskie. Regiony te
wykazują cechy peryferyjnoĞci i charakteryzują siĊ najniĪszym poziomie rozwoju
spoáeczno-gospodarczego w UE (27 paĔstw). Znaczenie rolnictwa i obszarów wiejskich jest
wiĊksze niĪ w innych regionach kraju, a wpáyw ten naleĪy rozpatrywaü na páaszczyĨnie
spoáecznej, gospodarczej i Ğrodowiskowej. Rozdrobnienie agrarne ma swoje korzenie w
uwarunkowaniach historycznych, lecz szereg innych uwarunkowaĔ wspóáczesnych, jak
procesy demograficzne na obszarach wiejskich, efekty transformacji ustrojowej, czy teĪ
integracja z UE, ksztaátują obecny wizerunek rolnictwa tych obszarów [Wilkin 2006].
Zmieniáy siĊ jego funkcje związane z akcesją Polski do UE i moĪliwoĞciami, które dają
rynki europejskie. Rolnictwo tego regionu w najwiĊkszym stopniu odczuwa efekty zmian
strukturalnych związane z realizacją procesu poprawy spójnoĞci spoáeczno-gospodarczej na
obszarach wiejskich. Niski poziom towarowoĞci, niewielka skala produkcji oraz szeroko
rozumiana peryferyjnoĞü nie moĪe pozbawiü rolnictwa tego regionu szans rozwojowych,
poniewaĪ dziaáalnoĞü ta jest znaczącą gaáĊzią w gospodarce tej czĊĞci kraju. Reforma
Wspólnej Polityki Rolnej daje przewagĊ rolnictwu rozdrobnionemu z jego produktem
regionalnym o walorach trudnych do uzyskania w intensywnych technologiach produkcji.
Stanowiü to moĪe atut w dystrybucji surowców i przetworów spoĪywczych na rynkach
miĊdzyregionalnych. Peryferyjne poáoĪenie wykorzystane przez rolnictwo moĪe okazaü siĊ
niedáugo atutem. Widoczny jest postĊpujący proces rozwoju funkcji rezydencjalnej
obszarów wiejskich w tym regionie. Niesie on ze sobą wzrost potencjaáu ludzkiego nie tyle
iloĞciowego, co jakoĞciowego, a ten jest podstawą innowacyjnych postaw spoáecznoĞci
rolniczej [Wilkin 2007].
W Ğwietle zasygnalizowanego problemu w rozwoju rolnictwa Polski Wschodniej
podjĊto próbĊ identyfikacji cech odróĪniających rolnictwo tego regionu od reszty rolnictwa
krajowego oraz okreĞlenia barier zewnĊtrznych i wewnĊtrznych jego rozwoju, z
wykorzystaniem opinii rolników. AnalizĊ przeprowadzona w oparciu o dane statystyczne
charakteryzujące rolnictwo, dotyczące lat 2004-2008, a publikowane przez GUS. Ocena
177

materiaáu empirycznego daje wykáadniĊ stanu zaawansowania procesu dostosowawczego w
rolnictwie Polski Wschodniej.

Specyfika rolnictwa na obszarach Polski Wschodniej
Tabela 1. Struktura wartoĞci dodanej brutto a pracujący w sektorze rolnictwa na obszarze Polski Wschodniej (lata
2004-2008)
Table 1. Structure of gross added value and people working in the agricultural sector in the area of Eastern Poland
(years 2004-2008)
WartoĞü dodana
brutto (WDB),
Zatrudnienie

W rolnictwie
WDB, %
(pozycja w rankingu
województw)
pracujący w
sektorze, %
(pozycja w rankingu
województw)
W przemyĞle i
budownictwie
WDB, %
(pozycja w rankingu
województw)
pracujący w
sektorze, %
(pozycja w rankingu
województw)
W usáugach
rynkowych
WDB, %
(pozycja w rankingu
województw)
pracujący w
sektorze, %
(pozycja w rankingu
województw)
W usáugach
nierynkowych
WDB, %
(pozycja w rankingu
województw)
pracujący w
sektorze, %
(pozycja w rankingu
województw)

lubelskie
rok

podkarpackie
rok

Województwo
podlaskie ĞwiĊtokrzyskie warmiĔskorok
rok
mazurskie
rok
2004 2008 2004 2008 2004 2008

2004

2008

2004

2008

6,1

5,3

3,3

2,3

7,4

6,2

6,2

5,8

5,2

4,4

(4)

(3)

(10)

(12)

(1)

(1)

(2)

(2)

(5)

(5)

41,2

37,4

28

25

41,2

35,9

38,2

33,6

18,9

17,4

(1)

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(2)

(3)

(6)

(8)

25,2

24,6

34,5

33,2

22,7

25,1

28,5

30

27,7

28,2

(13)

(14)

(4)

(4)

(12)

(13)

(9)

(10)

(11)

(12)

19,6

18,2

29,3

22,1

19

19,6

22,2

29,8

28,5

(15)

(16)

(9)

28,2
(
10)

(13)

(15)

(9)

(13)

(8)

(9)

44

47

44,6

43,7

45,6

46,3

42,2

44,6

44,8

46,3

(9)

(10)

(15)

(16)

(12)

(11)

(13)

(14)

(11)

(12)

21,2

24,7

22,8

27,8

23,6

26,9

22,8

27,1

29,6

33,1

(15)

(16)

(11)

(13)

(16)

(15)

(12)

(14)

(9)

(10)

24,7

23,1

17,6

20,8

24,3

22,4

23,1

19,5

22,3

21,1

(1)

(1)

(6)

(4)

(2)

(2)

(4)

(5)

(2)

(3)

18,0

18,7

19,9

19

13,1

18,2

19,4

17,1

21,7

21

(10)

(10)

(8)

(8)

(13)

(11)

(12)

(12)

(2)

(2)

Polska
rok

2004

2008

18,6

17,4

29,3

28,6

37,2

36,4

14,9

17,6

ħródáo: obliczenia na podstawie danych GUS.

Istotnym problemem obszarów wiejskich Polski Wschodniej jest sáabe ekonomicznie i
rozdrobnione rolnictwo, które bez gáĊbokiej restrukturyzacji nie bĊdzie w stanie wypeániaü
ani funkcji produkcyjnych (wytwarzanie surowców i produktów rolniczych w warunkach
duĪej konkurencji), ani teĪ funkcji pozaprodukcyjnych (wzbogacanie walorów
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krajobrazowych, ochrona Ğrodowiska naturalnego). Regiony te ze wzglĊdu na niski poziom
rozwoju spoáeczno-gospodarczego objĊte zostaáy dodatkowym wsparciem ze Ğrodków
funduszy strukturalnych, wdraĪanych w formie Programu Rozwoju Polski Wschodniej.
Znaczenie rolnictwa i obszarów wiejskich w tym regionie jest wiĊksze niĪ w innych
regionach kraju, a znaczenie to naleĪy rozpatrywaü na páaszczyĨnie spoáecznogospodarczej i Ğrodowiskowej.
Na specyfikĊ rolnictwa Polski Wschodniej skáadają siĊ róĪnice w zasobach i relacjach
czynników wytwórczych w stosunku do rolnictwa krajowego. Wprawdzie zachodzą zmiany
tych czynników, lecz nie są aĪ tak istotne, aby prowadziü do zaniku tych odmiennoĞci. Na
obszarze Polski Wschodniej zatrudnienie w rolnictwie w 2008 r. w stosunku do
przeciĊtnego w kraju byáo najwyĪsze (lubelskie miaáo 1 pozycjĊ i odpowiednio na
nastĊpnych pozycjach podlaskie, ĞwiĊtokrzyskie i podkarpackie). Mniejsze niĪ w tych
województwach odnotowano w warmiĔsko-mazurskim, na Ğrednim poziomie krajowym
czyli 17,4% ogóáu zatrudnionych. Natomiast w dziedzinie przemysáu i budownictwa
zatrudnienie w województwach warmiĔsko-mazurskim oraz podkarpackim (28%) byáo na
Ğrednim poziomie krajowym. Dane te wskazują na duĪy potencjaá rozwojowy, szczególnie
w podkarpackim. W sektorze usáug rynkowych najbardziej kluczowych dla rozwoju, poza
woj. warmiĔsko-mazurskim, udziaá w zatrudnieniu odbiega w Polsce Wschodniej od
przeciĊtnego (36,2%) i wynosi od 24% do 27%. Z taką skalą zatrudnienia w usáugach
rynkowych 4 województwa Polski Wschodniej są na ostatnich miejscach w kraju. W
obszarze usáug rynkowych generowanych jest wiĊcej miejsc pracy dla kobiet. Analiza
danych statystycznych za lata 2004-2008 wykazaáa, Īe wskaĨnik zatrudnienia w sektorze
rolnictwa zmniejszaá siĊ na korzyĞü wzrostu znaczenia na rynku pracy zatrudnienia w
przemyĞle i budownictwie oraz w usáugach rynkowych. Z ogólnej liczby zatrudnionych w
analizowanych województwach, wskaĨnik pracujących w sektorze rolnym wynosiá okoáo
40% (lubelskie, podkarpackie, podlaskie i ĞwiĊtokrzyskie) i okoáo 17-18% w warmiĔsko mazurskim (tabela 1).
Tabela 2. Udziaá rolnictwa poszczególnych województw w wartoĞci dodanej wytworzonej w rolnictwie na
obszarze Polski (lata 2004-2008), %
Table 2. Share of agriculture in voivodeships of Eastern Poland in the added value created in Polish agriculture
(years 2004-2008), %
Udziaá w wartoĞci dodanej
w rolnictwie w Polsce, rok
2004
2008
6,2
5,2
2,9
2,1
7,3
6,3
6,7
5,6
5,2
4,5

Województwo
lubelskie
podkarpackie
podlaskie
ĞwiĊtokrzyskie
warmiĔsko-mazurskie
ħródáo: obliczenia na podstawie danych GUS.

Udziaá rolnictwa w tworzeniu PKB w caáej Polsce w latach 2004-2008 zmniejszyá siĊ
z 3,6% do 2,8%. WskaĨniki udziaáu w analizowanym okresie rolnictwa w województwach
Polski Wschodniej w wartoĞci dodanej wytworzonej w caáym polskim rolnictwie
informowaáy o malejącym znaczeniu rolnictwa w tworzeniu wartoĞci dodanej przez region.
Generalnie rolnictwo tworzy PKB w znacząco niewielki sposób, to jednak najwiĊkszy
udziaá w PKB kraju wystąpiá w województwach podlaskim (6,3%), ĞwiĊtokrzyskim (5,6%)
i lubelskim (5,2%). Odbiega od nich znacząco Podkarpacie (2,1%), co Ğwiadczy o niskiej
efektywnoĞci rolnictwa w tym województwie (tabela 2).
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Na obszarach wiejskich omawianych 5 województw Polski Wschodniej zamieszkuje
na wsi wyĪszy odsetek ludnoĞci niĪ Ğrednio w kraju. Najbardziej wiejskimi regionami kraju
są woj. podkarpackie z 60% ludnoĞci mieszkającej na wsi i woj. ĞwiĊtokrzyskie, gdzie na
wsi mieszka okoáo 55% ogóáu mieszkaĔców województwa. WielkoĞü odsetka ludnoĞci
zamieszkującej obszary wiejskie jest powiązana silnie ze strukturą agrarną. Obszary o
rozdrobnionym, niskotowarowym rolnictwie absorbują wiĊkszą czĊĞü ludnoĞci regionu niĪ
te, w których dominują wiĊksze gospodarstwa. Analiza danych statystycznych potwierdza,
Īe w latach 2000-2008 nastąpiá wzrost liczby ludnoĞci zamieszkującej obszary wiejskie w
regionie Polski Wschodniej.
Tabela 3. LudnoĞü zamieszkująca na obszarach wiejskich Polski Wschodniej, % ludnoĞci województwa
Table 3. Residents of agricultural areas in Eastern Poland, % of the total number of inhabitants
Województwo

Rok
2000
53,1
59,0
41,5
54,2
39,8
38,2

lubelskie
podkarpackie
podlaskie
ĞwiĊtokrzyskie
warmiĔsko-mazurskie
Polska

Zmiany
2000 r. = 100
100,4
101,0
100,4
100,7
100,5
101,0

2008
53,3
59,6
41,8
54,6
40,0
38,6

ħródáo: obliczenia na podstawie danych GUS.

W analizowanym okresie nastąpiáa wyraĨna poprawa poziomu wyksztaácenia ludnoĞci
rolniczej. ĝrednio w kraju 1/3 osób prowadzących gospodarstwo rolne (wedáug stanu na
koniec 2008 r.) posiadaáo przynajmniej wyksztaácenie Ğrednie. Analizowane województwa
Polski Wschodniej nie odbiegają od Ğredniej krajowej pod tym wzglĊdem. W odniesieniu
do 2004 r. poziom wyksztaácenia prowadzących gospodarstwa rolne wyraĨnie poprawiá siĊ,
wynikaáo to gáównie z procesu dostosowania sektora rolnego do standardów Unii
Europejskiej (tabela 4).
Tabela 4. Odsetek gospodarstw kierowanych przez osoby z wyksztaáceniem Ğrednim i wyĪszym na obszarze
Polski Wschodniej (lata 2004 i 2008), %
Table 4. Percentage of farms managed by people having secondary and higher education in the area of Eastern
Poland (years 2004 and2008), %
Województwo

Rok
2004
29,8
26,6
31,4
28,7
26,9
22,6

lubelskie
podkarpackie
podlaskie
ĞwiĊtokrzyskie
warmiĔsko-mazurskie
Polska

2008
35,8
33,8
34,8
30,5
31,3
33,7

ħródáo: obliczenia na podstawie danych GUS.

ZróĪnicowane byáo znaczenie rolnictwa jako gáównego Ĩródáa utrzymania w badanym
regionie. Dane GUS wskazywaáy, iĪ w 2008 r. tylko 6,8% ludnoĞci kraju utrzymywaáo siĊ
gáównie z pracy w swoim gospodarstwie rolnym. W województwach podkarpackim i
warmiĔsko-mazurskim odsetek ten byá zbliĪony do Ğredniej w kraju (odpowiednio 6,4% i
6,5%), a w pozostaáych województwach Polski Wschodniej byá znacznie wyĪszy i wynosiá
w województwach lubelskim 15,3%, podlaskim 16% i ĞwiĊtokrzyskim 12,1%. W badanym
regionie w 2004 r. udziaá osób utrzymujących siĊ z pracy w gospodarstwie rolnym byá
zdecydowanie wyĪszy niĪ w 2008 r. (tabela 5).
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Tabela 5. Odsetek osób utrzymujących siĊ z pracy w gospodarstwie rolnym na obszarze Polski Wschodniej (lata
2004 i 2008), %
Table 5. Percentage of people living by working on a farm in the area of Eastern Poland (years 2004 and 2008), %
Rok

Województwo
2004
16,4
7,8
16,9
13,2
7,6
7,6

lubelskie
podkarpackie
podlaskie
ĞwiĊtokrzyskie
warmiĔsko-mazurskie
Polska

2008
15,3
6,4
16
12,1
6,5
6,8

ħródáo: obliczenia na podstawie danych GUS.

W województwach Polski Wschodniej udziaá uĪytków rolnych w powierzchni ogólnej
jest zróĪnicowany. W trzech województwach: lubelskim, ĞwiĊtokrzyskim i podlaskim
przewyĪsza Ğredni wskaĨnik dla kraju wynoszący 61,3%. WskaĨnik ten jest uzaleĪniony od
gĊstoĞci zaludnienia i stopnia urbanizacji. Wysoka lesistoĞü tych terenów przewyĪszająca
Ğredni wskaĨnik dla caáego kraju ma związek z historycznym przesuniĊciem granic oraz ze
szczególnymi walorami przyrodniczymi, a takĪe z dopáatami ze Ğrodków UE (tabela 6).
Tabela 6. UĪytkowanie gruntów na obszarze Polski Wschodniej (na podstawie danych za 2008 r.)
Table 6. Arability of lands in the area of Eastern Poland (on the basis of data for 2008)
Województwo
UĪytkowanie
Udziaá UR w
powierzchni
ogólnej, %
Udziaá lasów w
powierzchni
ogólnej, %
Udziaá sektora
publicznego we
wáasnoĞci UR, %
ĝrednia
powierzchnia UR na
1 gospodarstwo, ha
WskaĨnik
waloryzacji
rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, pkt
Grunty orne
UĪytki zielone
Sady

Polska

lubelskie

podkarpackiek

ĞwiĊtokrzyskie

warmiĔskomazurskie

71,2

55,2

65,4

55,3

61,4

61,3

22,3

37

27,9

30,6

29,8

29,4

3,6

4,1

4,1

3,5

3,6

4,7

5,55

2,83

4,37

16,65

11,28

6,98

63,7

54,9

75,4

85,0

71,7

75,3
19,0
1,8

65,5
27,9
1,4

66,4
30,2
0,2

64,0
32,4
0,5

78,0
20,2
1,8

60,0
Struktura UR, %
74,7
18,5
2,4

podlaskie

ħródáo: [Rocznik... 2009; Biuletyn... 2009].

Przeludnieniu agrarnemu towarzyszy niski udziaá sektora publicznego w uĪytkach
rolnych, stąd niskie wskaĨniki w regionie Polski Wschodniej. Proces prywatyzacji sektora
publicznego ma tu dwa aspekty. Po pierwsze, stosunkowo maáy początkowo udziaá sektora
publicznego w rolnictwie nie przyczyniá siĊ w procesie jego prywatyzacji do istotnych
zmian struktury obszarowej gospodarstw indywidualnych [ĝlusarz 2005]. Po drugie,
obecnie stosunkowo wysoki udziaá tego sektora we wáasnoĞci uĪytków rolnych wynika z
trudnoĞci zagospodarowania tych gruntów, z reguáy gorszej jakoĞci, poáoĪonych w trudno
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dostĊpnych regionach górskich i podgórskich. Dotyczy to zwáaszcza województwa
podkarpackiego (tabela 6).
Analiza danych dotyczących struktury uĪytków rolnych wskazuje, Īe w obszarze
przygranicznym Polski Wschodniej wystĊpuje rolnictwo rozdrobnione, realizujące gáównie
funkcjĊ samozaopatrzeniową i charakteryzujące siĊ wysokim udziaáem gruntów ornych.
Dane zamieszczone w tabeli 6 wskazują na niĪszy odsetek gruntów ornych i wyĪszy
uĪytków zielonych w stosunku do Ğredniej dla kraju, co Ğwiadczy o procesie
dostosowawczym, który charakteryzuje siĊ ekstensyfikacją w produkcji roĞlinnej oraz
dostosowaniem produkcji do warunków przyrodniczych odmiennych w tym regionie.
Poza silnym zróĪnicowaniem wielkoĞci gospodarstw mierzonej powierzchnią ziemi w
tych gospodarstwach, w analizowanych województwach róĪny jest stopieĔ powiązania
gospodarstw z rynkiem i wielkoĞü produkcji rolnej kierowanej na rynek. Miarą
produktywnoĞci i towarowoĞci gospodarstw jest wielkoĞü skupu produktów rolnych w
przeliczeniu na hektar uĪytków rolnych. WskaĨnik ten dla województw Polski Wschodniej
byá zróĪnicowany i niĪszy od przeciĊtnego dla kraju. Na uwagĊ zasáuguje szczególnie
wysoki poziom produkcji towarowej w woj. podlaskim, która w przeliczeniu na hektar byáa
w 2008 r. wyĪsza niĪ Ğrednio w kraju. Natomiast niska pozycja woj. podkarpackiego
wynikaáa z nastawienia wiĊkszoĞci gospodarstw w tym województwie na
samozaopatrzenie, a nie na sprzedaĪ na rynku. Jest to typowa cecha maáych gospodarstw w
tradycyjnych regionach rolnictwa cháopskiego. Na przestrzeni lat 2004-2008 nastąpiá
spadek wartoĞci produkcji towarowej (tabela 7).
Tabela 7. WartoĞü skupu produktów rolnych w przeliczeniu na 1 ha uĪytków rolnych na obszarze Polski
Wschodniej (lata 2004 i 2008), zá/ha/rok
Table 7. Value of the purchase of agricultural products per 1 ha of agricultural land in the area of Eastern Poland
(years 2004 and 2008), PLN/hectare/year
Województwo
lubelskie
Podkarpackie
Podlaskie
ĞwiĊtokrzyskie
warmiĔsko-mazurskie
Polska

WartoĞü skupu na 1 ha UR
rok
2004
2008
1620
1556
860
820
2380
2267
1310
1221
1100
968
1925
1944

% Ğredniej krajowej
rok
2004
2008
78
80
36,7
42,2
110,2
116,6
58,8
62,8
110,3
101,2
100
100

ħródáo: obliczenia na podstawie danych GUS.

Czynniki warunkujące rozwój rolnictwa w regionie Polski Wschodniej
w Ğwietle koncepcji teoretycznych i wyników badaĔ empirycznych
Rolnictwo Polski Wschodniej staje przed koniecznoĞcią wyznaczenia drogi dalszego
rozwoju. Dotychczasowe doĞwiadczenia dowodzą, Īe powielanie dróg rozwoju, które
wystąpiáy w krajach ekonomicznie bardziej rozwiniĊtych, nie prowadzi do rozwiązania
problemów tego rolnictwa. Jego kierunki rozwoju muszą uwzglĊdniaü wspóáczesne
uwarunkowania i czynniki oraz ksztaátowanie ich w dającej siĊ przewidzieü przyszáoĞci
[Zegar 2006]. Mimo malejącego znaczenia ekonomicznego rolnictwa nadal ta dziedzina
gospodarki narodowej i dziaáalnoĞci czáowieka, zwáaszcza w regionach biedniejszych, jest
podstawą gospodarowania. W áaĔcuchu ĪywnoĞciowym surowce pochodzące z rolnictwa są
elementem podstawowym, bez którego dalsze ogniwa nie mają racji bytu. Ocena rolnictwa
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jako dziaáu schyákowego, zwáaszcza w badanym regionie, wydaje siĊ uproszczeniem wobec
wielu fundamentalnych funkcji waĪnych dla spoáeczeĔstwa, a takĪe gospodarki [Wilkin
2002]. Proces restrukturyzacji spoáeczno-gospodarczej obszarów wiejskich przebiega z
róĪnym nasileniem i związany jest ze specyfiką regionu [Tomczak 2006]. Specyfika
rolnictwa Polski Wschodniej skáania do analizy teoretycznych koncepcji rozwoju rolnictwa,
moĪliwych do realizacji wobec wspóáczesnych wyzwaĔ.
Dominującą formą gospodarowania w omawianym regionie jest rolnictwo naturalne
[WoĞ 2004]. Cechą charakterystyczną tej formy dziaáalnoĞci są maáe gospodarstwa, sáabo
lub w ogóle niepowiązane z rynkiem, wykazujące wysoką ĪywotnoĞü. AtrakcyjnoĞü tego
modelu wynika z koncepcji rozwoju zrównowaĪonego, ale mechanizm rozwoju musi
zakáadaü tworzenie gospodarstw powiązanych z rynkiem, co jest istotną barierą
egzogeniczną rolnictwa rozdrobnionego. Koncepcja agrobiznesu lansowana przez
mechanizm rynkowy równieĪ natrafia na powaĪne ograniczenia w tym rolnictwie. Panująca
zasada rozwoju silnych związków rolnictwa z innymi ogniwami prowadzi do wzrostu skali
produkcji, obniĪenia kosztów jednostkowych, poprawy jakoĞci, zgody na ograniczenie
suwerennoĞci. Niewielka grupa gospodarstw rolnych przeáamujących barierĊ rozdrobnienia
moĪe uczestniczyü w tym modelu rozwoju [Czudec, Kata i MiĞ 2006]. Wzrost skali
produkcji sprzeczny jest natomiast z koncepcją dostarczania przez rolnictwo dóbr
publicznych, takich jak ochrona krajobrazu, dbaáoĞü o stan Ğrodowiska przyrodniczego. W
modelu tym powinna byü raczej wymagana intensyfikacja agrobiologiczna [Tomczak 2004,
s. 351], oparta na prawach przyrody i nieograniczonych zasobach rzeczywistych, w tym
równieĪ wiedzy.
Koncepcja rozwoju zrównowaĪonego wydaje siĊ najbardziej wáaĞciwa dla
rozdrobnionego rolnictwa, poniewaĪ speánia ono szereg jej zaáoĪeĔ, a mianowicie:
x jest dostarczycielem dóbr publicznych,
x ksztaátuje Ğrodowisko spoáeczne,
x áączy postĊp technologiczny z elementami tradycyjnymi,
x jest atrakcyjne turystycznie,
x realizuje produkcjĊ ĪywnoĞci bezpiecznej,
x charakteryzuje siĊ regionalnym zróĪnicowaniem procesu produkcji, produktu, czy
stylu Īycia.
PrzyjĊcie tej koncepcji za rozwiązanie modelowe rozwoju rolnictwa Polski
Wschodniej nie jest do koĔca moĪliwe, poniewaĪ warunkiem jej powodzenia jest osiąganie
celu ekonomicznego, co przy niskiej towarowoĞci produkcji rolniczej, wynikającej gáównie
z maáej skali produkcji, jest niemoĪliwe.
Trudno oczekiwaü, Īe lansowana teoria o rozwoju ekologicznej produkcji w rolnictwie
tych terenów z racji czystego Ğrodowiska doczeka siĊ powszechnej akceptacji. Z
ekonomicznego punktu widzenia rozwój tej produkcji natrafia na powaĪne bariery.
Technologia w produkcji ekologicznej z góry zakáada niĪszą produktywnoĞü ziemi, gdyĪ
ogranicza siĊ stosowanie nakáadów przemysáowych. Rolnicy rekompensują tĊ dolegliwoĞü
wzrostem powierzchni upraw. Dlatego teĪ gospodarstwa ekologiczne są relatywnie wiĊksze
obszarowo od gospodarstw posáugujących siĊ klasyczną technologią. Bariera ta skutecznie
hamuje realizacjĊ tej koncepcji w badanym regionie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt sáabo
rozwiniĊtych pozostaáych ogniw áaĔcucha produkcji i dystrybucji ĪywnoĞci ekologicznej.
W województwach Polski Wschodniej najbardziej adekwatnym rozwiązaniem wydaje
siĊ koncepcja rozwoju rolnictwa wielofunkcyjnego, z elementami koncepcji
zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa. W rozwiązaniach tych rolnictwo za gáówna
funkcjĊ przyjmuje ochronĊ krajobrazu, w tym ziemi rolniczej, zachowanie
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bioróĪnorodnoĞci, czy teĪ wspieranie rozwoju spoáecznego. Tym samym produkcja
surowców rolniczych schodzi na plan dalszy, niemniej jednak jej celem jest wytwarzanie
produktu regionalnego o wysokiej jakoĞci. Ma byü on sprzedawany w ramach marketingu
bezpoĞredniego dla poprawy ekonomiki produkcji. Przewiduje siĊ równieĪ rozwój
produkcji ekologicznej, ale tej pracocháonnej, dla wykreowania przewag komparatywnych
w stosunku do innych regionów rolniczych. Ponadto káadzie siĊ duĪy nacisk na
wykorzystanie
zasobów
czynników
wytwórczych
do
produkcji
wyrobów
nieĪywnoĞciowych oraz wykorzystanie gospodarstwa rolnego do rozwoju dziaáalnoĞci
pozarolniczej. Powodzenie tych rozwiązaĔ wymaga podejĞcia wynikającego z koncepcji
zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa. Po pierwsze, pozytywnie naleĪy oceniü
zróĪnicowanie obszarów wiejskich z punktu widzenia ich wielofunkcyjnoĞci. Po drugie,
rozwój obszarów wiejskich, w tym rolnictwa, nie jest sprawą tylko ludnoĞci wiejskiej czy
rolniczej, ale caáego spoáeczeĔstwa. Po trzecie, rolnictwo to nie jest tylko i wyáącznie
ogniwo agrobiznesu. Jego istnienie warunkuje funkcjonowanie caáego spoáeczeĔstwa.
Realizacja tej koncepcji w warunkach rozdrobnionego rolnictwa wymaga uruchomienia
tzw. adaptacji wtórnej, dziĊki której dokonuje siĊ rozwój, a to wymaga impulsów z
zewnątrz, rozumianych jako dziaáania sprawnych instytucji. Bazą wyjĞciową do realizacji
tych koncepcji powinny byü rewolucyjne zmiany w poziomie wyksztaácenia ludnoĞci
wiejskiej tych regionów.
Czynniki determinujące rozwój rolnictwa moĪna podzieliü na wewnĊtrzne
(endoagrarne) i zewnĊtrzne (egzoagrarne) [Przygocka 2006, s. 26]. Endoagrarne
uwarunkowania rozwoju rolnictwa tkwią przede wszystkim w jego potencjale
produkcyjnym, na który skáadają siĊ zasoby ziemi, pracy, kapitaáu i zarządzania.
Szczególnym czynnikiem produkcji w rolnictwie jest ziemia, której wartoĞü zaleĪy od
jakoĞci gleby i klimatu w danym regionie, co determinuje jej produktywnoĞü. WspóáczeĞnie
coraz bardziej powszechne jest stwierdzenie, Īe rozwój rolnictwa w mniejszym stopniu
zaleĪy od uwarunkowaĔ wewnĊtrznych, a gáównie od uwarunkowaĔ zewnĊtrznych.
Uwarunkowania zewnĊtrzne (egzoagrarne) obejmują duĪą liczbĊ czynników mniej lub
bardziej bezpoĞrednio oddziaáujących na przemiany dokonujące siĊ w rolnictwie. MoĪna je
podzieliü na kilka grup: rynkowe, instytucjonalne, Ğrodowiskowe, regionalne,
makroekonomiczne i globalne [Klank 2006, s. 34]. Uwarunkowania rynkowe w
gospodarce, w której mechanizm alokacji dokonuje siĊ za poĞrednictwem rynku, mają dla
ekonomicznej sytuacji rolnictwa kluczowe znaczenie. Do grupy tych czynników naleĪy
zaliczyü gáównie popyt na artykuáy ĪywnoĞciowe oraz surowce pochodzenia rolniczego.
ħródáem popytu mogą byü bezpoĞredni konsumenci, przedsiĊbiorstwa przemysáu
spoĪywczego oraz przedsiĊbiorstwa przemysáów wykorzystujących do produkcji surowce
pochodzenia rolniczego.
Za najwaĪniejsze uwarunkowania wewnĊtrzne wedáug literatury [Rosner 2002, ss.928] naleĪy wskazaü:
x wydajnoĞü pracy w rolnictwie (wartoĞü dodana) w przeliczeniu na 1 pracującego,
x zatrudnienie w rolnictwie w % ogóáu zatrudnionych,
x wielkoĞü (rozmiar i struktura gospodarstw) oraz związana z tym skala produkcji,
x poziom dochodu rolniczego w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w rolnictwie,
x udziaá sprzedaĪy w produkcji (produkcja towarowa).
W procesie badawczym dotyczącym rozwoju rolnictwa Polski Wschodniej
wykorzystano opinie rolników w tej sprawie2. Badania przeprowadzono z uwzglĊdnieniem
2

Badania przeprowadzono w 2007 r. z zastosowaniem metody wywiadu z kwestionariuszem wĞród losowo
wybranych 856 rolników z regionu Polski Wschodniej, w ramach realizacji projektu badawczego pt. ”Rola
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podziaáu gospodarstw wedáug siáy ekonomicznej (wyraĪonej w ESU) oraz powierzchni
uĪytków rolnych, bĊdących czynnikami mającymi istotny wpáyw na hierarchiĊ waĪnoĞci
zarówno zewnĊtrznych jak i wewnĊtrznych barier rozwoju gospodarstw. Przedstawione na
rysunkach 1 i 2 wyniki badaĔ pokazują odsetek wskazaĔ przez respondentów w badanych
gospodarstwach. WĞród barier wewnĊtrznych na pierwszym miejscu ankietowani rolnicy z
obszaru Polski Wschodniej (5 analizowanych województw) wskazywali sáabe wyposaĪenie
gospodarstw w majątek trwaáy. Znaczny odsetek wypowiedzi wskazywaá na barierĊ maáego
obszaru gospodarstwa. Znaczna czĊĞü ankietowanych miaáa problemy z finansowaniem
produkcji rolnej. Wyniki badaĔ ankietowych (rys. 1) potwierdziáy maáą siáĊ ekonomiczną
gospodarstw rolnych, związaną z maáą skalą produkcji, a takĪe z niekorzystną relacją
przychodów do ponoszonych kosztów.
WĞród najwaĪniejszych uwarunkowaĔ zewnĊtrznych rozwoju rolnictwa Tomczak
[2006, s. 56] wymienia:
x poziom rozwoju gospodarczego kraju,
x udziaá rolnictwa w PKB (inaczej GNP),
x moĪliwoĞci zatrudnienia pozarolniczego,
x poziom popytu (wydatki na ĪywnoĞü w %PKB lub w % dochodu dyspozycyjnego,
poziom handlu zagranicznego w przeliczeniu na 1 zatrudnionego).
WĞród barier zewnĊtrznych rozwoju rolnictwa ankietowani rolnicy wymieniali
gáównie zbyt wysokie ceny Ğrodków do produkcji rolnej (rys. 2). Istotną barierą jest
trudnoĞü ulokowania produktów rolnych na rynku. Znaczny odsetek wypowiedzi
dotyczących tej bariery Ğwiadczy o braku specjalizacji i powiązaĔ z innymi ogniwami
agrobiznesu. Innymi wskazywanymi barierami byá brak dostĊpu do informacji rynkowej
oraz moĪliwoĞci pozyskania zewnĊtrznych Ğrodków finansowych, czy teĪ koniecznoĞü
dostosowania produkcji do standardów rynku unijnego.
Konkludując powyĪsze rozwaĪania naleĪy stwierdziü, Īe Wspólna Polityka Rolna UE
jest ogromną szansą dla rolnictwa obszarów Polski Wschodniej, bo promuje zmianĊ jego
orientacji w kierunku rozwoju wielofunkcyjnoĞci. Procesom tym musi jednak towarzyszyü
wzrost PKB wywoáujący wzrost konsumpcji, gdyĪ bogate spoáeczeĔstwo coraz bardziej
poszukuje ĪywnoĞci bezpiecznej, zróĪnicowanej, a taką ĪywnoĞü produkuje rolnictwo
analizowanego regionu. Zjawisko to bĊdzie powodowaü rozwój gospodarstw
drobnotowarowych. Drugim nurtem strategicznego rozwoju rolnictwa tego regionu moĪe
byü uksztaátowanie siĊ sytuacji, w której wpáywy ze sprzedaĪy dóbr publicznych w postaci
walorów Ğrodowiska przyrodniczego, krajobrazu i bioróĪnorodnoĞci bĊdą porównywalne
lub przewyĪszą wplywy z produkcji rolniczej. Perspektywa takiego stanu rzeczy w
obszarze Polski Wschodniej jest realna w krótkim czasie

lokalnych instytucji w przeksztaáceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw w okresie czáonkostwa
Polski w UE”(nr N114009 31/2320).
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ħródáo: opracowano na podstawie wyników badaĔ ankietowych.
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Fig. 1. Internal barriers to the development of farms in the opinion of farmers, % of answers

Rys. 1. Bariery wewnĊtrzne rozwoju gospodarstw rolnych wedáug opinii rolników, % wskazaĔ
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Figure 2. External barriers to the development of farms in the opinion of farmers, % of answers
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Rys. 2. Bariery zewnĊtrzne rozwoju gospodarstw rolnych wedáug opinii rolników, % odpowiedzi
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