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Abstrakt. Głównym celem pracy była próba oceny powiązań między sferą rolnictwa a poziomem rozwoju 
ekonomicznego regionów przy uwzględnieniu skali wsparcia rolnictwa i regionów środkami publicznymi. 
Stwierdzono małe znaczenie rolnictwa w kształtowaniu poziomu rozwoju gospodarczego regionów. Ponadto, 
mimo szerokiego zakresu wspierania rozwoju regionów słabiej rozwiniętych, dysproporcje międzyregionalne 
pozostają w dalszym ciągu bardzo duże.

Wstęp
Rozwój gospodarczy regionów należy do szeroko podejmowanych zagadnień w literaturze 

ekonomicznej, ze względu na coraz bardziej rosnące znaczenie podejścia regionalnego w roz-
wiązywaniu podstawowych problemów współczesnej gospodarki. Kluczowa kwestia sprowadza 
się do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o optymalne metody zmniejszania ekonomicznych i 
społecznych dysproporcji w wymiarze interregionalnym i intraregionalnym. Inną okolicznością 
uzasadniającą zainteresowanie regionami ze strony ekonomistów jest duży zakres wspierania 
rozwoju regionalnego środkami publicznymi i w związku z tym potrzeba oceny efektów tego 
wpierania, a na tym tle wskazanie najbardziej efektywnych kierunków wykorzystania funduszy 
publicznych. Możliwe są różne rozwiązania, z których najczęściej wymieniane to:
 – adresowanie większego strumienia środków publicznych do słabiej rozwiniętych regionów 

w celu zdynamizowania przemian strukturalnych i wywoływania trwałych tendencji roz-
wojowych, które przyniosą efekt w postaci zmniejszenia dystansu do regionów najbardziej 
rozwiniętych gospodarczo;

 – koncentrowanie wsparcia w regionach dobrze rozwiniętych i wywołanie w ten sposób promienio-
wania rozwoju na ich otoczenie, co oznacza włączanie w ten proces regionów słabiej rozwiniętych.
Niezależnie jednak od przyjętej strategii rozwoju regionalnego podstawowym warunkiem 

osiągnięcia efektów w postaci zmniejszenia dysproporcji rozwojowych, są zmiany strukturalne, 
które prowadzą do poprawy wykorzystania zasobów każdego z regionów i dynamizują proces 
rozwoju endogenicznego [Capello 2009].

Istotną częścią gospodarki większości regionów w Polsce jest rolnictwo, którego znaczenie 
powinno być oceniane nie tyle przez pryzmat jego udziału w tworzeniu produktu krajowego brutto 
(PKB), ale przede wszystkim w kontekście roli tego sektora gospodarki w zagospodarowaniu 
potencjału czynnika pracy, a także wykorzystaniu zasobów ziemi rolniczej, wypełniającej nie 
tylko funkcje produkcyjne, ale służącej dostarczaniu dóbr publicznych [Wilkin 2010, Czudec 
2009, Adamowicz 2005].

W pracy podjęto próbę oceny wzajemnych powiązań między podstawowymi cechami gospo-
darki regionów1 w Polsce a poziomem rozwoju rolnictwa w tych regionach. Poszukiwano w ten 
sposób odpowiedzi na pytania o:
1 Przyjęto tu najczęściej stosowany podział na regiony, tj. według granic administracyjnych województw.
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 – związki między poziomem wykorzystania potencjału produkcyjnego rolnictwa a wskaźnikami 
charakteryzującymi stan gospodarki regionów;

 – relacje między skalą wsparcia rolnictwa środkami publicznymi a poziomem jego rozwoju;
 – znaczenie wyników ekonomicznych rolnictwa w kształtowaniu poziomu rozwoju ekonomicz-

nego regionów w Polsce.
Do charakterystyki stanu rolnictwa w regionach wykorzystano miary ilustrujące:

 – przeciętną powierzchnię użytków rolnych (UR) w 1 gospodarstwie,
 – odsetek gospodarstw o powierzchni powyżej 20 ha UR, 
 – odsetek gruntów ugorowanych i w dobrej kulturze rolnej, 
 – udział UR w ogólnej powierzchni województwa, 
 – wartość dodaną brutto rolnictwa w przeliczeniu na jednego pracującego, 
 – wielkość produkcji towarowej brutto z 1 ha UR, 
 – nakłady inwestycyjne na 1 ha UR,
 – odsetek gospodarstw otrzymujących dopłaty obszarowe.

Gospodarkę regionów scharakteryzowano za pomocą wskaźników ilustrujących: 
 – wielkość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca, 
 – dynamikę PKB w latach 2005-2010,
 – udział rolnictwa w tworzeniu wartości dodanej brutto,
 – odsetek ludności wiejskiej, 
 – odsetek pracujących w rolnictwie, 
 – stopę bezrobocia, 
 – przeciętne miesięczne wynagrodzenie,
 – liczbę podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców,
 – liczbę zakładów przetwórstwa spożywczego w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców.

Natomiast skalę transferu środków publicznych z budżetu UE i budżetu krajowego do regionów 
przedstawiono za pomocą wskaźników ilustrujących wielkość tych transferów w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca każdego z regionów, a pochodzących z regionalnych programów operacyjnych 
województw, Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”, programów operacyjnych: 
„Kapitał Ludzki”, „Innowacyjna Gospodarka i Infrastruktura i Środowisko” oraz Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich (PROW). Ponadto, uwzględniono kwoty dotacji celowych i subwencji 
ogólnej przekazywanych z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego.

Większość miar i wskaźników została obliczona na podstawie danych liczbowych dla 2010 r., 
a niektóre z nich dotyczą także 2011 r. ( w przypadku produkcji towarowej rolnictwa posłużono 
się wartościami średnimi dla lat 2008-2010, ze względu na znaczącą zmienność tej kategorii w 
jednym roku). Źródłem danych liczbowych były statystyki GUS, a wskaźniki ilustrujące wsparcie 
finansowe regionów obliczono na podstawie danych udostępnianych przez instytucje płatnicze.

Poziom rozwoju ekonomicznego regionów, stan rolnictwa w regionach, a także skalę wsparcia 
regionów środkami publicznymi określono z wykorzystaniem metody wzorca rozwoju. Metoda 
ta należy do grupy metod porządkowania liniowego, których celem jest uszeregowanie obiektów 
od najlepszego do najgorszego, a kryterium uporządkowania jest poziom zjawiska złożonego 
[Kowalewski 2003]. Zastosowanie tej metody pozwala nie tylko na ustalenie rankingu badanych 
obiektów, ale umożliwia także ocenę skali zróżnicowania badanego zjawiska. Wykorzystując 
algorytm wyznaczania miary rozwoju, obliczono syntetyczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego 
każdego z regionów, rolnictwa w regionach i wsparcia regionów środkami publicznymi.

Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju rolnictwa
Na podstawie analizy cech charakteryzujących poziom rozwoju rolnictwa w poszczególnych 

regionach w Polsce i z wykorzystaniem syntetycznego wskaźnika rozwoju, wyodrębniono 3 
grupy regionów (rys. 1). Do regionów o najwyższym wskaźniku poziomu rozwoju rolnictwa 
należą województwa Polski północnej i zachodniej. Przewagę nad pozostałymi województwami 
dają im nie tylko większe zasoby ziemi w przeciętnym gospodarstwie, niski odsetek gruntów 
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niewykorzystanych w produkcji rolnej i relatywnie duży udział gospodarstw o powierzchni 
przekraczającej 20 ha UR (średnio w tej grupie – 19,6%), ale także zdecydowanie najwyższy 
wskaźnik wydajności pracy (mierzony wartością produkcji dodanej w rolnictwie w przeliczeniu 
na 1 pracującego) i produkcji towarowej z 1 ha UR.

Poziom rozwoju rolnictwa w tej grupie województw okazuje się słabo powiązany ze skalą 
wsparcia gospodarstw rolnych w ramach PROW, bo wsparcie w ramach tego programu na lata 
2007-2013 dla tej grupy województw jest mniejsze niż dla dwóch pozostałych (średnio – 127,5 zł 
na 1 ha UR). Z kolei z największego wsparcia w ramach PROW korzystają województwa zalicza-
ne do grupy o najsłabszym wskaźniku rozwoju rolnictwa (153,7 zł/ha UR). Są to województwa 
południowej i wschodniej Polski. O ich niskim miejscu w rankingu przesądzają głównie zupełnie 
odwrotne relacje niż w pierwszej grupie regionów: między zasobami ziemi rolniczej i zasoba-
mi pracy (średnia powierzchnia użytków rolnych w tej grupie województw to 5,2 ha, podczas 
gdy w grupie o najwyższym wskaźniku rozwoju – 20,4 ha, a odsetek pracujących w rolnictwie 
wynosi odpowiednio 26,7 i 14,9% aktywnych zawodowo). W rezultacie wydajność pracy jest w 
tych województwach ponadtrzykrotnie niższa w porównaniu z województwami o najwyższym 
wskaźniku poziomu rozwoju rolnictwa.

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o relacje między stanem rolnictwa a wskaźnikami 
ilustrującymi poziom rozwoju całej gospodarki w poszczególnych regionach w Polsce, obliczono 
wskaźniki rozwoju ekonomicznego regionów.

Poziom rozwoju ekonomicznego regionów
Syntetyczny wskaźnik rozwoju ekonomicznego każdego z regionów w Polsce, obliczony na 

podstawie ośmiu wskaźników cząstkowych, przedstawiono na rysunku 2. Z porównania wskaź-
ników rozwoju rolnictwa w regionach ze wskaźnikami ekonomicznego rozwoju całych regionów 
wynika, że występują między nimi pewne powiązania. Można na ich podstawie wnioskować, że 
poziom rozwoju rolnictwa nie oddziałuje stymulująco na stan gospodarki całego regionu. Świad-

Rysunek 1. Wskaźnik rozwoju rolnictwa według regionów
Figure 1. Agricultural development indicators in Polish regions
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS dla lat 2008-2010
Source: own calculation based on CSO data for years 2008-2010
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czą o tym przykłady województw śląskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego, którym wskaźniki 
regionalne dają najwyższą pozycję w rankingu, natomiast wskaźniki rozwoju rolnictwa sytuują te 
województwa na znacznie niższych pozycjach. Są to przy tym województwa, które w 2010 r. miały 
najwyższe wskaźniki PKB per capita, najwyższe tempo wzrostu PKB w latach 2005-2010 i bardzo 
niski udział rolnictwa w tworzeniu wartości dodanej brutto. 

Jeszcze wyraźniej wzajemne relacje były widoczne w przypadku województw o najniższych 
wskaźnikach rozwoju regionalnego, z których każde miało w 2010 r. znacznie niższą od prze-
ciętnej dla Polski, wielkość PKB per capita (w każdym z pięciu województw poniżej 30 tys. zł, 
przy średniej krajowej – 33,6 tys. zł, a w województwach o najwyższych wskaźnikach rozwoju 
regionalnego – 50,0 tys. zł). Jednocześnie niektóre z województw o najniższym wskaźniku 
rozwoju regionalnego mają wysokie wskaźniki udziału rolnictwa w tworzeniu wartości dodanej 
brutto (podlaskie – 10,4%, lubelskie – 7,4%). Wyjątkiem jest Podkarpacie, którego gospodarka 
charakteryzuje się jednym z najniższych w Polsce wskaźników udziału rolnictwa w tworzeniu 
wartości dodanej (2,3%), typowym dla województw o wysokim poziomie rozwoju ekonomicznego, 
ale PKB per capita był w 2010 r. w tym regionie najniższy w Polsce (25,0 tys. zł).

Charakterystyczny dla województw o najniższych wskaźnikach rozwoju ekonomicznego był 
także bardzo wysoki odsetek ludności wiejskiej (średnio – 51,3%) i osób pracujących w rolnictwie 
(średnio – 30,6%).

Na podstawie analizy syntetycznych i cząstkowych wskaźników poziomu rozwoju rolnictwa 
w poszczególnych regionach oraz całej gospodarki tych regionów można stwierdzić, że dla zdy-
namizowania rozwoju najsłabszych ekonomicznie województw konieczne jest przede wszystkim 
pobudzanie nierolniczych dziedzin gospodarki. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, nawet 
dobrze rozwinięte rolnictwo w regionie nie ma większego wpływu na ogólny poziom rozwoju 
ekonomicznego, czego przykładem jest Podlasie i województwo opolskie. Jedną z przyczyn 
takiego stanu jest słaba pozycja rolnictwa w relacjach z otoczeniem pozarolniczym, ze względu 
na kilka razy wolniejszą akumulację kapitału niż ma to miejsce w innych sektorach gospodarki. 
W rozwiniętych gospodarkach problem ten jest rozwiązywany przez politykę transferu środków 
publicznych do rolnictwa [Czyżewski 2007].

Znaczenie wspierania rozwoju ekonomicznego regionów środkami publicznymi
Rozwój regionalny jest mocno wspierany środkami publicznymi UE i z budżetu krajowego. 

Powstaje w związku z tym pytanie o relacje między poziomem tego wsparcia a poziomem rozwoju 
regionów. Wskaźniki ilustrujące proporcje między wielkością środków kierowanych do poszcze-
gólnych regionów w Polsce przedstawiono na rysunku 3. Głównymi beneficjentami wsparcia 
środkami publicznymi są regiony Polski wschodniej, których przewaga nad pozostałymi regionami 
wynika głównie z uczestnictwa przez 5 województw w PO Rozwój Polski Wschodniej. Dzięki 

Rysunek 2. Wskaź-
niki rozwoju ekono-
micznego regionów 
w Polsce
Figure 2. Regional 
economic develop-
ment indicators in 
Poland
Źródło: jak na rys. 1
Source: see fig. 1
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środkom z tego programu, każde z tych województw ma do wykorzystania w latach 2007-2013 
średnio dwukrotnie więcej funduszy regionalnych (RPO+RPW) w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
niż każde z pozostałych województw.

Natomiast wysoka pozycja województwa mazowieckiego jest przede wszystkim spowodowana 
bardzo dużym wsparciem w ramach PO „Innowacyjna Gospodarka”. Kwota wsparcia w latach 
2007-2013 ma wynosić 226 euro per capita, co jest zdecydowanie najwyższym wskaźnikiem w 
Polsce. Dla porównania, w województwie dolnośląskim, które jest na drugim miejscu pod tym 
względem, wskaźnik wynosi 178 euro i jeszcze tylko w 6 innych regionach przekracza 100 euro 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Podobnie dużą przewagę ma region Mazowsza pod względem 
korzystania ze środków w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.

Poza środkami europejskimi, istotną formą wsparcia finansowego regionów i lokalnych środo-
wisk są transfery z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej i dotacji celowych, trafiające do 
jednostek samorządu terytorialnego. Pod tym względem ze szczególnych preferencji korzystają 
samorządy z 5 regionów wschodniej Polski, które w 2010 r. otrzymały co najmniej kilkaset złotych 
więcej w przeliczeniu na 1 mieszkańca w porównaniu z pozostałymi regionami. Największymi 
beneficjentami są pod tym względem samorządy podkarpackie (2,8 tys. zł na 1 mieszkańca), na-
tomiast najniższe wsparcie otrzymały samorządy śląskie (1,7 tys. zł), mazowieckie (1,9 tys. zł) i 
dolnośląskie (2,0 tys. zł). Należy przy tym zauważyć, że są to regiony o najwyższym wskaźniku 
rozwoju ekonomicznego. Można zatem na tej podstawie stwierdzić, że transfery z budżetu państwa 
są dość ściśle powiązane z sytuacją ekonomiczną regionów i są kierowane większym strumieniem 
do regionów słabiej rozwiniętych gospodarczo. Główny problem polega na tym, że taki system 
transferów jest realizowany w Polsce od kilkunastu lat, natomiast w dalszym ciągu pozostają duże 
różnice w poziomie rozwoju regionów [Czudec 2010]. Sytuacji tej, jak wynika z przeprowadzonych 
porównań nie zmieniły dotąd ani środki europejskie, ani transfery z budżetu krajowego.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych analiz i porównań można sformułować wniosek o niewiel-

kim znaczeniu rolnictwa w kształtowaniu poziomu rozwoju ekonomicznego regionów w Polsce. 
Świadczy o tym z jednej strony nieznaczny udział rolnictwa w tworzeniu wartości dodanej 
brutto regionów o najwyższych wskaźnikach rozwoju ekonomicznego (śląskie, mazowieckie, 
dolnośląskie), z drugiej zaś poziom rozwoju gospodarczego regionów z dobrze rozwiniętym 
rolnictwem jest na ogół niższy od przeciętnego w Polsce (warmińsko-mazurskie, kujawsko-po-

Rysunek 3. Wskaźniki wsparcia środkami publicznymi regionów w Polsce 
Figure 3. Public support indicators for regional development in Poland
Źródło: jak na rys. 1
Source: see fig. 1
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morskie, zachodniopomorskie). Są regiony, które charakteryzują się nie tylko niskim poziomem 
rozwoju rolnictwa, ale należą także do regionów o niskich wskaźnikach rozwoju ekonomicznego 
(podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie). Są to przy tym regiony, które korzystają z większego 
niż przeciętne wsparcia finansowego środkami UE i budżetu krajowego, w tym także w ramach 
PROW. Wszystko to daje podstawę o sformułowania bardziej generalnych wniosków.

Rolnictwo ma niewielkie znaczenie w kształtowaniu poziomu rozwoju gospodarczego regio-
nów w Polsce, o czym świadczy niski poziom rozwoju zarówno regionów z dobrze rozwiniętym 
rolnictwem, jak też niektórych regionów z niewielkim udziałem rolnictwa w tworzeniu PKB. Nie 
może to jednak oznaczać, że działania na rzecz dynamizowania jego rozwoju nie są uzasadnione, 
bo znaczenie rolnictwa nie może być oceniane wyłącznie z perspektywy jego roli w tworzeniu 
PKB, ale powinno być także postrzegane w kontekście dostarczania dóbr publicznych, co jest 
możliwe wyłącznie w warunkach sprawnie działającego systemu wspierania rozwoju tej funkcji 
rolnictwa przez otoczenie instytucjonalne.

Mimo że regiony o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego korzystają z szerszego niż 
przeciętnie wsparcia środkami publicznymi, to dysproporcje międzyregionalne były dość wyraźne 
i dotyczyło to zarówno stanu rolnictwa, jak i całej gospodarki tych regionów. Może to świadczyć 
o niskiej efektywności wykorzystania funduszy publicznych, ale należy zaznaczyć, że pełna ocena 
efektów wspierania regionów słabiej rozwiniętych gospodarczo wymagałaby znacznie bardziej 
rozbudowanej analizy, prowadzonej dla długiego okresu.

Z uwagi na fakt, że podstawowe cele wsparcia rolnictwa i regionów nie ulegną w latach 2014-
2020 zasadniczym zmianom w porównaniu z ostatnim okresem finansowania, uzasadnione byłoby 
– dla zapewnienia przyspieszonego zmniejszania dysproporcji – bardziej selektywne stosowanie 
instrumentów wsparcia, uwzględniające dotychczasowe efekty i poprawiające dopasowanie tych 
instrumentów do specyfiki regionów w Polsce.
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Summary
The aim of this paper is to identify economic relationships between agricultural development factors 

and regional economy in the context of regional public support level in Poland. The main conclusion is that 
there is a marginal role of agriculture sector in regional development participation and despite of growing 
public funds transfer for the several years – to develop farms and regional economy, there are still big 
interregional disparities.
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