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S y n o p s i s. Opracowanie ukazuje wielkoci i struktury przep³ywów materia³owych w
sektorze rolno-¿ywnociowym w Polsce w wietle modelu przep³ywów miêdzyga³êziowych. Analiza wspó³zale¿noci miêdzy poszczególnymi agregatami agrobiznesu wykaza³a,
¿e w Polsce w dalszym ci¹gu w rolnictwie i przemyle spo¿ywczym dominuj¹ce znaczenie
odgrywa produkcja surowców wewn¹trz tych sektorów, czyli obrót wewnêtrzny. Sektor
rolno-¿ywnociowy w Polsce znajduje siê we wczesnym stadium przeobra¿eñ w kierunku
nowoczesnoci. W zaopatrzeniu materia³owym agrobiznesu przede wszystkim musi wzrosn¹æ rola sfery pierwszej, w tym g³ównie sektora us³ugowego. G³ównym warunkiem przeprowadzenia zmian w tym zakresie w Polsce, jest przede wszystkim wzrost gospodarczy i
objêcie polskiego sektora rolno-¿ywnociowego instrumentami WPR UE.

WSTÊP
Istnienie przep³ywów produktów miêdzy ga³êziami gospodarki narodowej uzasadnia
prowadzenie analizy nak³adów i wyników w skali poszczególnych ga³êzi (grup przedsiêbiorstw) oraz ca³ej gospodarki. Gospodarka narodowa sk³ada siê z wielu ró¿nych ga³êzi
wzajemnie ze sob¹ powi¹zanych. St¹d produkty jednych zu¿ywane s¹ jako nak³ady w innych, które bez nich w ogóle nie mog³yby prowadziæ dzia³alnoci produkcyjnej. Przep³ywy
miêdzyga³êziowe, przez analizê zwi¹zków typu dostawca  odbiorca, konkretyzuj¹ idee
funkcjonowania mechanizmu gospodarczego, jego wewnêtrzne powi¹zania i zale¿noci
[Czy¿ewski 2001, 2008, Tomaszewicz 1994, Leontief 1936]. Jedynym dostêpnym materia³em
statystycznym, na podstawie którego mo¿na przeanalizowaæ wielkoæ i strukturê przep³ywów materialnych w sektorze rolno-¿ywnociowym s¹ tablice przep³ywów miêdzyga³êziowych. Je¿eli dysponujemy pe³n¹ i dostatecznie szczegó³ow¹ (zdezagregowan¹) tablic¹ przep³ywów miêdzyga³êziowych w ujêciu wartociowym, mo¿emy okreliæ przep³ywy materialne miêdzy sferami agrobiznesu, które pozwalaj¹ ustaliæ udzia³ poszczególnych ga³êzi w
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produkcji artyku³ów rolnych i ¿ywnociowych [Wo 1979]. W produkcji ¿ywnoci uczestnicz¹ wszystkie dzia³y i ga³êzie gospodarki narodowej w odpowiedniej proporcji, które
okrelaj¹ wielkoæ nap³ywu i wyp³ywu rodków pomiêdzy sferami agrobiznesu. Na tej podstawie mo¿na oceniæ strukturê oraz zmiany tych wielkoci w czasie. Z punktu widzenia
oceny struktury strumieni produktów zasilaj¹cych dwie podstawowe sfery gospodarki
¿ywnociowej  rolnictwo i przemys³ spo¿ywczy, wa¿ne jest przedstawienie sprzê¿eñ gospodarczych, które okrelaj¹ relacje poszczególnych cz³onów kompleksu ¿ywnociowego
wzglêdem siebie oraz w stosunku do otoczenia i s³u¿¹ rozpoznaniu tendencji zmian w makrostrukturze agrobiznesu [Zegar 1973, Wo 1979, Grabowski 1997].
Celem artyku³u jest przedstawienie zale¿noci pomiêdzy poszczególnymi sferami sektora
rolno-¿ywnociowego w Polsce w wietle modelu przep³ywów miêdzyga³êziowych w latach
1995-2004. Pozwala to na okrelenie zakresu samozaopatrzenia, czyli roli sektorów pozarolniczych w rozwoju sektora rolno-¿ywnociowego w uk³adzie przedmiotowym i dynamicznym.
Podstaw¹ ród³ow¹ identyfikacji zaopatrzenia materia³owego w polskim agrobiznesie
by³ Rachunek poda¿y i wykorzystania wyrobów i us³ug za lata 1995-2004. Zakres czasowy badañ dotyczy³ okresu od 1995 do 2004 roku1 . Analiza obejmowa³a trzy sfery agrobiznesu: przemys³ wytwarzaj¹cy rodki produkcji i us³ugi dla rolnictwa i przemys³u spo¿ywczego
(sfera I), rolnictwo (sfera II) i przemys³ spo¿ywczy (sfera III).
W pierwszej czêci artyku³u przedstawiono wielkoæ nap³ywów i wyp³ywów rodków pomiêdzy poszczególnymi sferami sektora rolno- ¿ywnociowego, wykorzystuj¹c zestawione tabele przep³ywów miêdzyga³êziowych. W drugiej czêci opracowania przeanalizowano wielkoæ
zu¿ycia poredniego, produkcji globalnej i wartoci dodanej brutto w dwóch ga³êziach bezporednio uczestnicz¹cych w produkcji ¿ywnoci (rolnictwie i przemyle spo¿ywczym).
WYP£YWY ZE SFERY PIERWSZEJ (PRZEMYS£Y PRODUKUJ¥CE RODKI
PRODUKCJI I US£UGI DLA ROLNICTWA I PRZEMYS£U SPO¯YWCZEGO)2
Si³y dynamizuj¹ce produkcjê agrobiznesu pochodz¹ przede wszystkim z zewn¹trz, s¹
wytworem przemys³u, a rodki produkcji rolnej stanowi¹ jeden z podstawowych czynników
rozruchu gospodarki ¿ywnociowej. Decyduj¹cym czynnikiem wzrostu wytwórczoci w
gospodarce ¿ywnociowej jest stopieñ rozwoju przemys³ów produkuj¹cych rodki produkcji i us³ugi dla rolnictwa oraz przemys³u spo¿ywczego. Ka¿dy wzrost produkcji w gospodarce ¿ywnociowej wywo³uje wspó³zale¿noci. Z jednej strony rolnictwo stawia do
dyspozycji coraz wiêksz¹ masê surowców, z drugiej za zg³asza coraz wiêksze zapotrzebowanie na rodki produkcji pochodzenia przemys³owego oraz wszelkiego rodzaju us³ugi. W
procesie integracji rolnictwa z przemys³em coraz wa¿niejsz¹ pozycjê zajmuje zaopatrzenie
obejmuj¹ce wszystkie rodki produkcji z poszczególnych ga³êzi tego dzia³u gospodarki
narodowej. Warunkiem dokonania prze³omu technicznego w gospodarce ¿ywnociowej
jest dobrze rozwiniêty przemys³ rodków produkcji, który pozwala na wykorzystanie wiatowych nowoci technicznych we wszystkich fazach produkcji ¿ywnoci [Wo, Zegar 1983,
1
2

Dane za 2004 rok s¹ ostatnimi mo¿liwymi do uzyskania w chwili redagowania artyku³u.
Ze wzglêdu na minimalne znaczenie przep³ywów ze sfery drugiej (rolnictwa) i trzeciej (przemys³u spo¿ywczego) agrobiznesu do pierwszej (przemys³ów wytwarzaj¹cych rodki produkcji i
us³ugi dla rolnictwa i przemys³u spo¿ywczego) i brak wystarczaj¹cej dezagregacji tych przep³ywów, ich kwantyfikacja ilociowa nie by³a mo¿liwa; dlatego te¿ pominiêto tê kwestiê w analizie.
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Zalewski 1989]. Rozwiniêty przemys³ w istotny sposób wspiera i modernizuje rolnictwo,
przekszta³caj¹c je w swoist¹ ga³¹ przemys³u, aktywizuje jego rozwój, a tak¿e rozwój ca³ej
gospodarki ¿ywnociowej. Wed³ug Wosia i Zegara [1983] w strategii rozwoju spo³ecznogospodarczego, nale¿y komplementarnie kojarzyæ rozwój przemys³u i rolnictwa. Z tego
wzglêdu istotne znaczenie w rozwoju sektora rolno-¿ywnociowego posiada wielkoæ wyp³ywów z pierwszej sfery agrobiznesu3 . W Polsce w latach 1995-2004 wyp³ywy z pierwszej
sfery do rolnictwa i przemys³u spo¿ywczego wzros³y z 39,7 do oko³o 45 mld z³ (w cenach
sta³ych roku 2004). W strukturze wyp³ywów z przemys³ów porednio uczestnicz¹cych w
produkcji ¿ywnoci w Polsce w 1995 roku wiêkszy udzia³ mia³ wyp³yw na rzecz rolnictwa
(oko³o 57%), natomiast w 2004 roku wiêksze znaczenie mia³y ju¿ wyp³ywy na rzecz przemys³u spo¿ywczego (oko³o 60%). Dowodzi to znacznie szybszego uprzemys³owienia i modernizowania sfery przetwórstwa ¿ywnoci, ni¿ sektora rolnego.
W badanych latach w zakresie wyp³ywów z pierwszej sfery na rzecz rolnictwa najistotniejsz¹ rolê odgrywa³y przemys³y: paliwowo-energetyczny, chemiczny i rodków transportu, a tak¿e us³ugi. Najwa¿niejsze znaczenie w wyp³ywach z pierwszej sfery na rzecz rolnictwa stanowi³y produkty przemys³u paliwowo-energetycznego (rednio 11-13% wszystkich
produktów, które wp³ynê³y do rolnictwa), istotne znaczenie posiada³y tak¿e produkty przemys³u chemicznego (oko³o 9%). W Polsce znaczenie sfery us³ug w zaopatrzeniu rolnictwa
jest bardzo niskie  w 2004 roku 4,1% (2 mld z³). W ca³ym badanym okresie udzia³ ten
kszta³towa³ siê na poziomie 4% wszystkich wyp³ywów ze sfery pierwszej do rolnictwa,
wyj¹tkiem w tym zakresie by³y lata 1998-1999, kiedy znaczenie us³ug w zaopatrzeniu materia³owym rolnictwa by³o najwy¿sze (oko³o 7%) (tab. 1). Zwi¹zane to by³o przede wszystkim
Tabela 1. Przep³ywy materia³owe do rolnictwa w Polsce w latach 1995- 2004 (ceny bie¿¹ce)
Przep³ywy materia³owe

Wartoæ w roku [mln z³]
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Z I sfery
Przemys³ paliwowoenergetyczny
Przemys³ metalurgiczny
Przemys³ elektromaszynowy
Przemys³ rodków transportu
Przemys³ chemiczny
Przemys³ mat. budowlanych
Pozosta³e przemys³y
Us³ugi
Handel
Budownictwo
Transport i ³¹cznoæ
Lenictwo
Pozosta³e ga³êzie
Z II sfery
Z III sfery

13138 13727 13914 16044 16281 14724 15554 15172 15445

17978

3173 3792 3831
1100 1085 1078
181
10 6
106
1186 1443 1420
2360 2814 2809
545
774
771
1372 1160 1104
1204 1382 1560
579
450
526
421
295
309
791
275
257
210
96
86
16
55
58
13394 17428 16199
3055 4576 4588

4048 5036 5139 4940 5262 5413
1185
612
756
758
768
810
115
102
291
277
288
294
16 0 4
878 1756 1770 1722 1595
3059 3014 3299 3769 3604 3654
784
772
583
573
582
568
1095 1031
208
204
219
234
2574 2839 1721 2209 1724 1842
572
564
48
54
55
56
502
565
188
225
208
212
336
711
662
692
656
682
10 5
96
16
17
17
17
65
62
58
66
67
68
16779 14451 19323 20439 18469 17903
4976 6464 7030 8425 8270 9395

6165
845
317
2308
4417
605
263
1975
62
217
709
19
76
19897
9829

Razem

29587 35731 34701 37799 37196 41077 44418 41911 42743

47704

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie Rachunku poda¿y i wykorzystania wyrobów i us³ug w latach 1995- 2004,
dane niepublikowane.
3

Poszczególne ga³êzie tworz¹ce I sferê agrobiznesu sklasyfikowano wed³ug PKWiU, obejmuj¹ one
przemys³y wytwarzaj¹ce rodki produkcji i us³ugi dla rolnictwa i przemys³u spo¿ywczego.
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z dobr¹ koniunktur¹ w gospodarce i w rolnictwie w tym okresie, co przyczyni³o siê do
znacznie wiêkszego korzystania z us³ug przez sektor rolny.
Z kolei w zakresie wyp³ywów z pierwszej sfery na rzecz przemys³u spo¿ywczego najwa¿niejsz¹ rolê odgrywaj¹ us³ugi. W Polsce pomimo wzrostu, w badanym okresie, udzia³u us³ug
z 4,5 do oko³o 8%, w dalszym ci¹gu wartoæ tych przep³ywów jest niska  7,4 mld z³ w 2004
roku4 . Kolejne wa¿ne miejsce w zakresie wyp³ywów z pierwszej sfery na rzecz przemys³u
spo¿ywczego zajmuj¹ przemys³y produkuj¹ce wyroby z gumy, tworzyw sztucznych, papier,
wyroby z papieru, druki i noniki informacji, a tak¿e przemys³ paliwowo-energetyczny (5-6%
wszystkich wp³ywów do przemys³u spo¿ywczego ze sfery pierwszej) (tab. 2).
Tabela 2. Przep³ywy materia³owe do przemys³u spo¿ywczego w Polsce w latach 1995- 2004 (ceny bie¿¹ce)
Przep³ywy materia³owe

Wartoæ w roku [mln z³]
1999

2000

2001

2002

Z I sfery

9699 12205 14891 18049 16103

1995

19482

19016

20254

Przemys³ paliwowoenergetyczny
Przemys³ metalurgiczny
Przemys³
elektromaszynowy
Przemys³ rodków
transportu
Przemys³ chemiczny
Przemys³ mat. budowlanych
Pozosta³e przemys³y
Us³ugi
Handel
Budownictwo
Transport i ³¹cznoæ
Lenictwo
Pozosta³e ga³êzie

1634

1805

2167

2366

2 15 5

3330

3423

3506

3779

4475

286
101

393
90

531
111

613
124

484
10 2

1328
131

1213
146

1228
132

1677
156

1919
172

458

535

641

763

372

891

909

832

977

1091

805
977
311
321
3784 4383
2520 3359
1125 1396
142
182
274
367
266
279
155
177

1108
368
4721
5069
1621
267
472
350
207

817
354
3095
5149
1532
485
1058
306
195

1135
1015
3992
5053
330
449
1128
77
624

749
904
3725
5441
364
443
1093
81
525

10 5 1
926
4252
5747
365
463
1237
71
444

1313
978
4955
6841
379
473
1519
77
574

1638
1047
5679
7394
451
539
18 3 0
88
579

17400 18566 21068 22602 20564

29263

31607

31050

Z II sfery

799
275
2706
1927
597
84
498
176
158

1996

1997

1998

2003

2004

23698 26902

33039 37470

Z III sfery

15349 18795 23122 26054 29015

25518

29156

27848

2 9 18 2 3 2 9 0 8

Razem

42448 49566 59081 66705 65682

74263

79779

79152

85919 97280

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie Rachunku poda¿y i wykorzystania wyrobów i us³ug w latach 1995- 2004,
dane niepublikowane.

STRUMIENIE MATERIALNE W SFERZE PRODUKCJI ROLNEJ
NAP£YWY DO SFERY DRUGIEJ (ROLNICTWA)

Strumieñ dóbr materialnych i us³ug p³yn¹cych do rolnictwa nie jest jednorodny. Analizowanie corocznych strumieni rodków p³yn¹cych do rolnictwa daje orientacjê o tempie
narastania potencja³u wytwórczego rolnictwa, a jednoczenie o wk³adzie dzia³ów i ga³êzi
pozarolniczych w proces wytwarzania ¿ywnoci i surowców pochodzenia rolniczego. W
Polsce w latach 1995-2004 najwa¿niejsze znaczenie w zaopatrzeniu rolnictwa mia³a sfera
druga, czyli rolnictwo (40-50%). Analizuj¹c wartoci tych przep³ywów mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
4

W Niemczech w 2004 roku do przemys³u spo¿ywczego trafi³o us³ug o ³¹cznej wartoci 20 mld
euro (ponad 12 razy wiêcej ni¿ w Polsce) [Mrówczyñska-Kamiñska, 2009 (w druku)].
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w latach 1995-2004 wartoæ obrotów wewnêtrznych w cenach sta³ych 2004 roku kszta³towa³a siê na poziomie oko³o 19-20 mld z³, natomiast udzia³ obrotów wewnêtrznych w sektorze
rolnym zmniejszy³ siê o oko³o 3 pp. Sytuacja ta wskazuje na to, ¿e w Polsce rolnictwo w
dalszym ci¹gu samo dla siebie jest najwiêkszym dostarczycielem rodków produkcji (w
2004 roku oko³o 42%  20 mld z³) i wskazuje na wci¹¿ tradycyjny system jego rozwoju w
Polsce (tab. 1, rys. 1).
Rysunek 1.
Struktura przep³ywów materia³owych
do rolnictwa w
Polsce w latach
1995-2004 [%]
ród³o: opracowanie w³asne na
podstawie danych z
tabeli 1.
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Kolejn¹ wa¿n¹ kwesti¹ w analizie nap³ywów materia³owych do rolnictwa jest okrelenie znaczenia sfery pierwszej (przemys³ów wytwarzaj¹cych rodki produkcji i us³ugi dla
rolnictwa i przemys³u spo¿ywczego) w produkcji surowców rolnych. Do 1999 roku udzia³
tych przep³ywów do rolnictwa wynosi³ rednio 43%, natomiast od 2000 roku kszta³towa³ siê
na poziomie 35-37%. W Polsce znaczenie pierwszej sfery w zaopatrzeniu rolnictwa powinno
rosn¹æ, poniewa¿ s¹ to ga³êzie zaopatruj¹ce proces wytwórczoci ¿ywnoci w nowoczesne
rodki produkcji (nowoczesne ci¹gniki i maszyny rolnicze, nawozy mineralne, rodki ochrony rolin, materia³y budowlane) i podnosz¹ce spo³eczn¹ wydajnoæ pracy. Jednak iloæ
produktów i us³ug materialnych pochodzenia nierolniczego p³yn¹cych do rolnictwa zale¿y
od mo¿liwoci ca³ej gospodarki narodowej oraz od miêdzyga³êziowej alokacji zasobów [Wo
1979, Grabowski 1997, Poczta, Mrówczyñska-Kamiñska 2003, 2004a]. Potwierdza to sytuacjê w tym zakresie w Polsce w latach 1995-1999 i 2000-2004, kiedy do 1999 roku5 wartoæ
nap³ywów do rolnictwa ze sfery pierwszej w cenach sta³ych utrzymywa³a siê na poziomie
20-23 mld z³, natomiast po roku 20006 wartoæ ta spad³a do poziomu oko³o 17-18 mld z³ (w
cenach sta³ych). W latach 1995-2004 wród najwa¿niejszych ga³êzi, które zaopatrywa³y
polskie rolnictwo w rodki produkcji i us³ugi nale¿y wymieniæ przemys³ paliwowo-energetyczny, chemiczny, rodków transportu oraz sektor us³ug (tab. 1). Produkty przemys³u
paliwowo-energetycznego7 stanowi³y 11-13% wszystkich nap³ywów do rolnictwa. W 2004
roku do polskiego rolnictwa trafi³o produktów z tych przemys³ów w wysokoci ponad 6 mld
5

6

7

W latach 1995-1999 tempo wzrostu gospodarczego w Polsce by³o wysokie, co potwierdza
wzrost Produktu Krajowego Brutto w 1999 roku w stosunku do 1995 o 23,5% [Rocznik
statystyczny RP 2000, Zu¿ycie ...2009].
Po 2000 roku w Polsce zaobserwowano spadek tempa wzrostu gospodarczego. Produkt Krajowy Brutto w 2004 roku wzrós³ w stosunku do 2000 roku tylko o 12% [Rocznik statystyczny
RP 2005].
Zu¿ycie produktów i us³ug przemys³u paliwowo-energetycznego obejmuje zu¿ycie wêgla i
innych paliw sta³ych, energii elektrycznej oraz paliw p³ynnych.
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z³. Wzrastaj¹ce znaczenie produktów tej sfery wiadczy o du¿ej, ale zmniejszaj¹cej siê energoch³onnoci produkcji rolniczej8 .
Kolejne wa¿ne miejsce wród ga³êzi zaopatruj¹cych rolnictwo, w ramach pierwszej
sfery mo¿na wymieniæ produkty przemys³u chemicznego. Udzia³ tej ga³êzi w badanym okresie kszta³towa³ siê na stabilnym ponad 8% poziomie (4,4 mld z³ w 2004 roku). W badanych
latach jednak wzros³o zu¿ycie nawozów w przeliczeniu na czysty sk³adnik na 1 ha u¿ytków
rolnych z poziomu 84,5 kg w sezonie 1995-1996 do 102,4 kg w latach 2004-2005 [Rocznik
statystyczny rolnictwa... 2007]. Podobnie udzia³ rodków transportu w zaopatrzeniu rolnictwa kszta³towa³ siê na stabilnym poziomie, oko³o 4%, natomiast wartoæ tych nap³ywów
wynios³a 2,3 mld z³ w 2004 roku.
Udzia³ sfery us³ug w zaopatrzeniu rolnictwa w latach 1995-1999 wzrasta³ z 4,1 do 7,6%,
natomiast po 2000 roku znowu kszta³towa³ siê na poziomie oko³o 4%. W ramach sektora
us³ugowego, przewa¿aj¹ us³ugi porednictwa finansowego, us³ugi ubezpieczeniowe oraz
funduszów emerytalno-rentowych, us³ugi weterynaryjne, a tak¿e zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej (np.: dzia³alnoæ prawnicza, rachunkowoæ, ksiêgowoæ itp.)  w
2004 roku ³¹cznie oko³o 1,5 mld z³. Przemys³om produkuj¹cym rodki produkcji i us³ugi
przypada najwiêksza rola w pobudzaniu rozwoju rolnictwa. Dziêki tym rodkom nastêpuje
modernizacja i rozbudowa ga³êzi bior¹cych bezporedni udzia³ w produkcji ¿ywnoci. Sektor rolny w Polsce czekaj¹ jeszcze istotne zmiany w tym zakresie, które zwi¹zane bêd¹
g³ównie ze zwiêkszaj¹c¹ siê rol¹ sektora us³ug w zaopatrzeniu materia³owym rolnictwa.
Spadek udzia³u sfery pierwszej w zaopatrzeniu rolnictwa nast¹pi³ wskutek wzrostu
znaczenia sfery trzeciej w zaopatrzeniu rolnictwa. W 1995 roku udzia³ produktów przemys³u
spo¿ywczego w zaopatrzeniu drugiej sfery (rolnictwa) kszta³towa³ siê na poziomie 10,3% (3
mld z³), natomiast w 2004 roku wzrós³ o 10 pp. i wyniós³ 20,6% (oko³o 10 mld z³). Na wzrost
ten mia³ wp³yw przede wszystkim zwiêkszony strumieñ produktów przemys³u paszowoutylizacyjnego. Dostawy mieszanek pasz treciwych to strumieñ doæ specyficzny, w istocie mamy tu do czynienia z produktami rolnymi po przerobie przemys³owym. Analizuj¹c
produkcjê sprzedan¹ przemys³u paszowo-utylizacyjnego mo¿na wywnioskowaæ, ¿e najwa¿niejsze znaczenie wród produktów p³yn¹cych ze sfery trzeciej do rolnictwa stanowi¹
w³anie pasze. W 1995 roku produkcja sprzedana gotowych pasz dla zwierz¹t hodowlanych
wynios³a oko³o 2 mld z³9 , natomiast w 2004 roku  6,2 mld z³10 . Pozosta³e produkty nap³ywaj¹ce ze sfery przemys³u rolno-spo¿ywczego do rolnictwa mia³y charakter marginalny. Nie s¹
wiêc istotnym czynnikiem wzrostu produkcji rolniczej. Przejawiaj¹ siê one g³ównie w nap³ywie odpadów poprodukcyjnych z przemys³u spo¿ywczego do gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na pasze, a tak¿e produktów z przemys³u mleczarskiego czy piekarskiego, lecz
skala tego zjawiska jest niewielka.

8

9
10

Pomimo wzrostu zu¿ycia energii w rolnictwie wspó³czynnik energoch³onnoci produkcji rolniczej zmniejsza siê, w 2000 roku wynosi³ dla produkcji globalnej 0,0064, a produkcji koñcowej
0,0093, natomiast ju¿ w 2004 roku odpowiednio: 0,0059 i 0,0077 (obliczenia w³asne na podstawie danych z Rocznika statystycznego rolnictwa i obszarów wiejskich 2007, GUS, Warszawa
2007 i Eurostatu) [Zu¿ycie energii...2009].
Dane niepublikowane dotycz¹ce produkcji pasz dla zwierz¹t hodowlanych w 1995 roku, GUS,
Warszawa.
Ze wzglêdu na brak danych dotycz¹cych produkcji pasz dla zwierz¹t hodowlanych, podano
wielkoæ pasz dla zwierz¹t ogó³em [Rocznik Statystyczny Przemys³u 2005].
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WYP£YWY ZE SFERY DRUGIEJ (ROLNICTWA)
W latach 1995-2004 wyp³ywy z rolnictwa do rolnictwa w Polsce wykazywa³y tendencjê
malej¹c¹. W Polsce udzia³ drugiej sfery w zaopatrzeniu rolnictwa zmniejszy³ siê z 43% w
1995 roku do 35% w 2004 roku. W polskim rolnictwie obrót wewnêtrzny odgrywa ca³y czas
du¿¹ rolê, jednak w analizowanym okresie zauwa¿yæ mo¿na tendencjê kszta³towania siê
nowoczesnego agrobiznesu. W krajach wysoko rozwiniêtych rolnictwo jest ga³êzi¹ typowo surowcow¹ [Mrówczyñska-Kamiñska 2009], natomiast w Polsce takie procesy dopiero
zachodz¹. Do rolnictwa powinien nap³ywaæ du¿y strumieñ pasz przemys³owych. W sferze
tej wytwarzane bêdzie relatywnie coraz wiêcej surowców do produkcji ¿ywnoci. Zwi¹zane
jest to przede wszystkim z postêpem w technikach przetwarzania i utrwalania ¿ywnoci, co
pog³êbia surowcowy charakter rolnictwa, ale jednoczenie zmienia i podnosi jakociowe
wymagania pod adresem produktów rolnych.
STRUMIENIE MATERIALNE W SFERZE PRZETWÓRSTWA ¯YWNOCI
NAP£YWY DO SFERY TRZECIEJ (PRZEMYS£U SPO¯YWCZEGO)

W latach 1995-2004 wartoæ nap³ywów do przemys³u spo¿ywczego w cenach sta³ych
2004 roku wzros³a z poziomu 74,5 do ponad 97,0 mld z³. G³ówn¹ rolê w zaopatrzeniu przemys³u spo¿ywczego odgrywa³ przemys³ spo¿ywczy, natomiast od 2000 roku w nap³ywach do
trzeciej sfery agrobiznesu dominowa³y produkty pochodz¹ce z rolnictwa. W latach 19961999 obroty wewnêtrzne odbywaj¹ce siê w ramach trzeciej sfery stanowi³y wzrastaj¹cy
oko³o 40% udzia³ (w 1999 roku a¿ 44,2%) wszystkich rodków, które trafi³y do tej sfery
agrobiznesu. Natomiast w 2000 roku udzia³ ten zmniejszy³ siê do poziomu 34,4% i do 2004
roku utrzymywa³ siê na podobnym poziomie (tab. 2, rys. 2). W badanych latach zmniejszenie udzia³u obrotów wewnêtrznych w nap³ywach do przemys³u spo¿ywczego nast¹pi³o
wskutek wzrostu udzia³u sfery pierwszej w zaopatrzeniu materia³owym sfery trzeciej. Produkty pochodz¹ce ze sfery pierwszej s¹ bardzo istotne w zaopatrzeniu materia³owym przemys³u spo¿ywczego z punktu widzenia potrzeby unowoczeniania i modernizowania zak³adów tej bran¿y. W okresie dziesiêciu lat udzia³ ten wzrós³ o oko³o 5 pp. i w 2004 roku wynosi³
28% (27,0 mld z³). W strukturze tych nap³ywów dominuj¹ce znaczenie zajmuj¹ us³ugi. W
2004 roku do trzeciej sfery wp³ynê³o us³ug o ³¹cznej wartoci ponad 7,0 mld z³ i wartoæ ta od
po³owy lat 90-tych sukcesywnie wzrasta³a. Spowodowane jest to przede wszystkim doæ
szybkim rozwojem gospodarki narodowej w tym okresie i wzrastaj¹cym znaczeniem sfery
us³ug w produkcie krajowym brutto11. Nale¿y wskazaæ tutaj na du¿e znaczenie us³ug (w
2004 roku ponad 3,0 mld) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej (us³ugi
prawnicze, rachunkowoci, ksiêgowoci itp.) oraz us³ugami porednictwa finansowego,
zwi¹zanych z nieruchomociami, wynajmem maszyn i urz¹dzeñ, a tak¿e us³ug informatycznych. Wysokie znaczenie wród ga³êzi zaopatruj¹cych przemys³ spo¿ywczy w rodki produkcji i us³ugi, zajmuj¹ pozosta³e przemys³y (oko³o 6-7% w analizowanych latach), a wród
nich przemys³y produkuj¹ce wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, papier i wyroby z papie11

W latach 1995-2004 udzia³ us³ug rynkowych w tworzeniu wartoci dodanej brutto w Polsce
wzrós³ o 7,6 punktu procentowego (w 2004 roku udzia³ ten wyniós³ 49,8%) [PKB Rachunki
Regionalne w 2005 roku 2007].
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ru oraz druki i noniki informacji. Stosunkowo wa¿ny i utrzymuj¹cy siê na jednakowym
poziomie jest udzia³ przemys³u paliwowo-energetycznego (4,6% w 2004 roku). W zaopatrzeniu trzeciej sfery wzros³o znaczenie przemys³u metalurgicznego oraz transportu i ³¹cznoci.
W 2004 roku udzia³ tych dzia³ów gospodarki narodowej w przep³ywach do przemys³u spo¿ywczego ukszta³towa³ siê na poziomie 2% (do koñca lat 90-tych wynosi³ oko³o 0,6%). W
2004 roku do przemys³u spo¿ywczego trafi³o ka¿dego produktu z tych dzia³ów o wartoci
po 2 mld z³. Wskazuje to na korzystanie przez przedsiêbiorstwa przemys³u spo¿ywczego w
coraz wiêkszym zakresie z us³ug pocztowych i telekomunikacyjnych, transportu l¹dowego
i ruroci¹gowego, a tak¿e z wyrobów metalowych gotowych (oprócz maszyn i urz¹dzeñ), co
zwi¹zane by³o z rozbudowywaniem i modernizacj¹ przedsiêbiorstw przemys³u rolno-spo¿ywczego w zwi¹zku z dostosowywaniem siê do standardów UE.
WYP£YWY ZE SFERY TRZECIEJ (PRZEMYS£U SPO¯YWCZEGO)
W latach 1995-2004 w polskim sektorze rolno-¿ywnociowym przep³yw z przemys³u
spo¿ywczego do rolnictwa stanowi³ oko³o 20% ogólnej wartoci wyp³ywów z tej sfery. W
tym przypadku dotyczy to przede wszystkim produkcji gotowych pasz dla zwierz¹t oraz
odpadów paszowych z przemys³ów cukrowniczego, mleczarskiego, rybnego itp. [Poczta,
Mrówczyñska-Kamiñska 2004b]. Natomiast pozosta³e, ponad 80% stanowi³ obrót wewnêtrzny w ramach trzeciej sfery agrobiznesu.



Rysunek 2. Struktura
przep³ywów materia³owych do przemys³u
spo¿ywczego w Polsce
w latach 1995-2004
ród³o: opracowanie
w³asne na podstawie
danych tabeli 2.
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STRUMIENIE MATERIALNE W AGROBIZNESIE JAKO CA£OCI
W latach 1995-2004 przep³ywy miêdzy sferami agrobiznesu w Polsce wzrasta³y i w 2004
roku wynios³y oko³o 145 mld z³. Najwiêcej rodków wyp³ywaj¹cych z agrobiznesu na cele jego
zaopatrzenia, pochodzi³o ze sfery drugiej. Udzia³ ten nieznacznie siê zmniejszy³ od 1995 roku,
ale i tak w 2004 roku wynosi³ 40%. Udzia³ sfery pierwszej w zaopatrzeniu materia³owym agrobiznesu pozostawa³ na podobnym poziomie, oko³o 30%, wzrós³ natomiast udzia³ sfery trzeciej
(z 25,5% w 1995 roku do 30,0% w 2004 roku), g³ównie za spraw¹ wzrastaj¹cego znaczenia
produktów przemys³u paszowo-utylizacyjnego w zaopatrzeniu sektora rolnego (tab. 1, 2).
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PRODUKCJA GLOBALNA, ZU¯YCIE POREDNIE I WARTOÆ DODANA BRUTTO
W POLSKIM SEKTORZE ROLNO-¯YWNOCIOWYM
Nap³ywy materia³owe z pierwszej, drugiej i trzeciej sfery agrobiznesu do rolnictwa i
przemys³u spo¿ywczego stanowi¹ ³¹cznie zu¿ycie porednie w tych sektorach. Na rysunku
3 przedstawiono zale¿noæ pomiêdzy poszczególnymi sferami agrobiznesu. W 2004 roku
zu¿ycie porednie w rolnictwie wynios³o 47,7 mld z³. Nap³ywy ze wszystkich sfer gospodarki narodowej pozwoli³y na wytworzenie produkcji globalnej rolnictwa w wysokoci 86,9 mld
z³. W zwi¹zku z tym wartoæ dodana brutto w sektorze rolnym wed³ug tablic przep³ywów
miêdzyga³êziowych w 2004 roku ukszta³towa³a siê na poziomie ponad 39,2 mld z³.
Z kolei nap³ywy materia³owe z pierwszej, drugiej i trzeciej sfery agrobiznesu do przemys³u spo¿ywczego w 2004 roku stanowi³y ³¹czne zu¿ycie porednie w tym sektorze, wynosz¹ce 97,3 mld z³. Dzieki niemu wytworzono produkcjê globaln¹ w przemyle spo¿ywczym
w wysokoci 122,5 mld z³. W zwi¹zku z tym wartoæ dodana brutto w 2004 roku ukszta³towa³a siê na poziomie ponad 25,0 mld z³ (rys. 4).
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Rysunek 3. Przep³ywy materia³owe w sferze produkcji rolnej w 2004 roku [mld z³]
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Rachunku poda¿y i wykorzystania wyrobów i us³ug
w Polsce w 2004 roku, dane niepublikowane.
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Rysunek 4. Przep³ywy materia³owe w sferze przetwórstwa ¿ywnoci w 2004 roku
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Rachunków poda¿y i wykorzystania wyrobów i us³ug
w Polsce w 2004 roku, dane niepublikowane.
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PODSUMOWANIE
Tabele przep³ywów miêdzyga³êziowych pozwalaj¹ nie tylko uj¹æ powi¹zania miêdzy
poszczególnymi ga³êziami (sektorami) gospodarki narodowej, ale umo¿liwiaj¹ ukazanie wzajemnych zale¿noci w gospodarce, które decyduj¹ o jej rozwoju jako ca³oci, jak i jej czêci.
Zale¿noci pomiêdzy poszczególnymi sferami sektora rolno-¿ywnociowego pozwalaj¹
okreliæ udzia³ poszczególnych dzia³ów gospodarki narodowej w produkcji ¿ywnoci. W
Polsce w produkcji surowców i gotowych produktów ¿ywnociowych uczestnicz¹ wszystkie dzia³y gospodarki narodowej jednak w odpowiedniej proporcji. Przeprowadzona analiza
wspó³zale¿noci w polskim sektorze rolno-¿ywnociowym wykaza³a, ¿e przemiany przebiegaj¹ w po¿¹danym kierunku, zmienia siê wewnêtrzna struktura przep³ywów miêdzy sferami,
ale zmiany te s¹ jednak doæ powolne. W Polsce w dalszym ci¹gu w rolnictwie i przemyle
spo¿ywczym dominuj¹ce znaczenie odgrywa produkcja surowców wewn¹trz tych sektorów, czyli obrót wewnêtrzny. Natomiast sfera I (przemys³y zaopatruj¹ce rolnictwo i przemys³
spo¿ywczy) w badanym okresie pe³ni³a istotn¹, rosn¹c¹ rolê surowcow¹ zarówno dla sfery
II (rolnictwa) i przemys³u spo¿ywczego, jednak w dalszym ci¹gu udzia³ ten jest znacznie
mniejszy ni¿ w krajach wysoko rozwiniêtych. Wyniki te potwierdzaj¹, ¿e sektor rolno-¿ywnociowy w Polsce znajduje siê we wczesnym stadium przeobra¿eñ w kierunku nowoczesnoci. W zaopatrzeniu materia³owym agrobiznesu przede wszystkim musi wzrosn¹æ rola
sfery pierwszej, w tym g³ównie sektora us³ugowego. Rolnictwo natomiast bêdzie spe³nia³o
typowo surowcowy charakter, czyli bêdzie dostarcza³o przede wszystkim surowców do
przemys³u spo¿ywczego, a w coraz mniejszym stopniu bêdzie samo dla siebie dostarczycielem rodków do produkcji. W miarê rozwoju spo³eczno-gospodarczego rolnictwo staje
siê uk³adem coraz to bardziej podporz¹dkowanym i jego rola w gospodarce bêdzie sprowadzaæ siê do zaopatrywania spo³eczeñstwa w surowce do produkcji ¿ywnoci. Z tego te¿
wynika, ¿e przemys³ spo¿ywczy bêdzie przede wszystkim odbiorc¹ produktów z drugiej
sfery agrobiznesu.
G³ównym warunkiem przeprowadzenia zmian w tym zakresie w Polsce, jest przede wszystkim wzrost gospodarczy12 i wykorzystanie wszelkich mo¿liwoci wzrostu gospodarczego,
zwiêkszenie wydajnoci pracy zarówno w ca³ej gospodarce, jak i wszystkich formach aktywnoci gospodarczej (w tym g³ównie w agrobiznesie). Drugim bardzo wa¿nym czynnikiem jest integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹ i skutecznoæ wykorzystania mechanizmów
Wspólnej Polityki Rolnej. Przez integracjê i objêcie polskiego sektora rolno-¿ywnociowego instrumentami WPR UE pojawiaj¹ siê szanse na przypieszenie przemian w polskim
agrobiznesie.

12

Kwestii rozmiarów i dynamiki przep³ywów rodków produkcji z ga³êzi pozarolniczych do
sektora rolno-¿ywnociowego nie mo¿na rozpatrywaæ wy³¹cznie z punktu widzenia interesów
samego sektora. Uzasadniony jest makroekonomiczny punkt widzenia, uwzglêdniaj¹cy interes
ca³ej gospodarki narodowej. Je¿eli strumieñ rodków p³yn¹cych z zewn¹trz by³by zbyt ma³y,
mog³oby to hamowaæ nie tylko rozwój agrobiznesu, ale tak¿e i ca³ej gospodarki [Wo 1979].
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THE INPUT-OUTPUT ANALYSIS IN AGRI-FOOD SECTOR IN POLAND

Summary
The objective of the article was to analyze the volume and the structure of inputs-outputs in agrifood sector in Poland. The analysis of the interdependence of the agribusiness aggregates shows that in
Polish agriculture and food industry the internal production is still of the highest importance. The agrifood sector in Poland is on the early step of development. In material supply of agribusiness the
importance of the first sphere, especially services, ought to increase. The main condition to change the
situation in Poland is to generate economic growth and be able to benefit from the CAP instruments.
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