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Synopsis. Głównym celem artykułu jest ocena powiązań rolnictwa z rynkiem w świetle oceny przepływów między-
gałęziowych za lata: 1990, 1995, 2000 i 2005. Stwierdzono pogorszenie pozycji rolnictwa w przepływach między-
gałęziowych  i tym samym osłabienie tego sektora w zakresie procesów reprodukcji oraz przemian strukturalnych 
w okresie 1990-2000.  Po integracji z UE odnotowano poprawę sytuacji rolnictwa z perspektywy aktywniejszego 
uczestnictwa w mechanizmie przepływów międzygałęziowych, co związane jest ze zwiększeniem wsparcia tego sek-
tora. Oznaczać to by mogło, że instrumenty WPR sprzyjają intensyfi kacji przepływów międzygałęziowych rolnictwa 
z otoczeniem (w tym zwłaszcza ze sferą zaopatrzenia i przetwórstwem spożywczym). Może to także wiązać się ze 
wzrostem integralności w ramach gospodarki żywnościowej. Można przypuszczać, iż z uwagi na to, że mechanizm 
przepływów międzygałęziowych w coraz większym zakresie determinowany jest przez procesy globalne, sytuacja 
w rolnictwie będzie coraz bardziej stymulowana sytuacją w otoczeniu. 

Wstęp
Rynek stwarza impulsy rozwojowe dla gospodarki. Rolnictwo jako jeden z sektorów włączone jest  w 

mechanizm przepływów międzysektorowych, które kształtują struktury agrarne, produkcyjne, zasobowe, wpro-
wadzanie innowacji i specjalizacji. Z tego względu badanie związków rolnictwa z rynkiem służy określeniu 
jego pozycji rynkowej. Istnieje kilka zasadniczych obszarów powiązań rolnictwa z rynkiem: ekonomiczne 
(w tym produkcyjnym), środowiskowe, socjologiczne, kulturowe. Owa różnorodność relacji wynika z wielo-
czynnikowej funkcji celu gospodarstw. Z uwagi na przyjętą optykę badawczą w artykule skoncentrowano się 
głównie na obszarze ekonomicznym z perspektywy oceny powiązań rolnictwa z rynkiem po 1990 roku w Polsce.

Głównym celem artykułu jest ocena powiązań rolnictwa z rynkiem w świetle oceny przepływów między-
gałęziowych za lata: 1990, 1995, 2000 i 2005. Oceny wynikające z bilansów przepływów międzygałęziowych 
mają charakter zagregowany, co oznacza, iż dotyczą całości rolnictwa jako gałęzi. Nie stanowi to jednakże 
bariery w analizach interesującego nas zagadnienia. Mankamentem pomimo rozmaitych utrudnień z materia-
łem źródłowym, jest w tym przypadku  brak corocznych opracowań GUS w zakresie bilansów przepływów 
międzygałęziowych. Dotyczy to także porównywalnych wyników z początku przemian ustrojowych w 
Polsce. Po publikacji bilansów przepływów międzygałęziowych w gospodarce Polski  za 1990 rok, kolejne 
opracowania statystyczne były  publikowane co pięć lat. Stąd najnowsza pozycja wydana przez GUS w 2009 
roku odnosiła się do roku 2005. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że pierwsze z wymienionych 
opracowań opierało się  na metodologii MPS, a kolejne na SNA. Zasadnicza różnica między tymi systemami 
sprowadzała się do optyki postrzegania działalności produkcyjnej1. Ponadto znaczny zakres agregacji danych 
wymaga  ostrożności w interpretacji bilansów przepływów międzygałęziowych [Lonc 1985]. Z drugiej jednak 
strony ocena rolnictwa z perspektywy bilansów przepływów międzygałęziowych umożliwia w szczególności 
poszerzenie perspektywy badawczej na zagadnienia dotyczące pozycji rolnictwa w gospodarce w kontekście 
makroekonomicznym, w tym zakresu zależności międzygałęziowych [Czyżewski, Grzelak 2009].
1 W MPS ograniczała się ona do wytwarzania dóbr (produkcja materialna), jak również usług produkcyjnych, a więc 

związanych z produkcją dóbr (usługi np. remontowe, handlu, transportowe). Z kolei w metodologii SNA brana jest pod 
uwagę wszelka działalność dochodotwórcza. Z bardziej szczegółowych kwestii wspomnieć należy, m.in. występowanie 
w II części przepływów międzygałęziowych kosztów materialnych  sfery usług niematerialnych w spożyciu fi nalnym, 
jak również zaliczenie usług niematerialnych w gałęziach produkcyjnych do produkcji czystej (w metodologii MPS) 
[Tomaszewicz 1994].



136 Aleksander Grzelak 

Istotnym elementem rozważań w opracowaniu jest termin „rynek”.  W rozumieniu naukowym jest 
to ogół relacji wymiennych, zachodzących między podmiotami reprezentującymi sferę podaży i po-
pytu oraz warunki w jakich one przebiegają. W ujęciu natomiast przedmiotowym, jest to układ relacji 
pomiędzy popytem i podażą. W artykule rozumienie tego terminu sprowadza się głównie do transakcji 
zawieranych pomiędzy rolnictwem jako jedną z gałęzi gospodarki a pozostałymi gałęziami. Transakcje 
te zawierane są także przy wykorzystaniu elementów otoczenia instytucjonalnego gospodarstw rolnych. 
Podejście to narzuca postrzeganie rynku z perspektywy strumieni (dóbr, usług i informacji) „zasilających” 
i „wychodzących” z gospodarstw rolnych. 

Oceny współzależności w zakresie związków z rynkiem dokonano głównie z perspektywy agrega-
tów gospodarki żywnościowej. Dotyczy to rolnictwa, przemysłu spożywczego oraz pozostałych gałęzi 
zaopatrujących rolnictwo w środki produkcji. Ponadto, uwzględniono także znacznie rolnictwa w zaspa-
kajaniu przez ten sektor popytu końcowego. Płaszczyzny sprzężeń rolnictwa z pozostałymi sektorami 
są określone przez strumienie przepływów dóbr i usług, transferów fi nansowych od producentów do 
fi nalnych odbiorców [Czyżewski 2001]. Owe strumienie kształtują struktury, które decydują o sprawności 
i konkurencyjności rolnictwa względem pozostałych sektorów.    

Struktury zasileń i rozdysponowania strumieni produktów z rolnictwa
Gospodarstwa rolne funkcjonują w otoczeniu, które oddziałuje na dochody rolnicze, przemiany 

strukturalne (zatrudnienia, obszarowe), procesy reprodukcji. O skali i zasięgu tych procesów decydują 
powiązania gospodarstw rolnych z otoczeniem, a zwłaszcza intensywność i efektywność tych związków. 
Analiza struktury strumieni produktów „zasilających” rolnictwo w badanym okresie (1990-2005) skłania 
do wniosku, iż „dopływ” środków produkcji ze sfery zaopatrzeniowej był względnie stabilny w latach 
1990-2000, podczas gdy wyraźnie wzrósł w 2005 roku (rys. 1). Wskazywać to może na zwiększenie 
aktywności rynkowej gospodarstw rolnych w tym okresie. Jednocześnie spadło znaczenie samozaopa-
trzenia. Można więc wnioskować o silniejszych  powiązaniach rolnictwa z rynkiem, przy tym szczególnie 
wyraźnie nastąpiło to po integracji z UE. 

Należy także zauważyć, że w 2005 r. 37% wartości strumieni zasilających rolnictwo wiązało 
się z produktami rolnymi. Dlatego nadal relatywnie niska wartość „dopływu” zewnętrznych trans-
ferów do rolnictwa (pomimo tendencji wzrostowej) wskazywać może na względnie tradycyjny 
system rozwoju tego sektora, bynajmniej w  latach 1990-2000 w Polsce. Należy jednak sądzić, że 
po integracji z UE i w związku z tym zwiększeniem środków wsparcia na rzecz rolnictwa, sektor 
ten aktywniej uczestniczy w mechanizmie przepływów międzygałęziowych. Najsilniej rolnictwo 
powiązane było w zakresie zaopatrzenia w środki produkcji z przemysłem paliwowo-energe-
tycznym, chemicznym (głównie nawozy) oraz paszowym i utylizacyjnym [Mrówczyńska 2009]. 

Rysunek 1. Struktura zasileń rolnictwa z wyodrębnionych sfer,* w Polsce w latach 1990, 1995, 2000, 2005**, 
całość z danego roku sumuje się do 100%
Figure 1. The structure of supply of agriculture from separated sphere in Poland in 1990, 1995, 2000, 2005, total 
from one year sum up to 100%
*I sfera – zaopatrzenie rolnictwa w środki produkcji (łącznie z przemysłem paszowym i utylizacyjnym), II sfera 
– rolnictwo, III produkcja artykułów spożywczych/I sphere – supply of agriculture in input (including fodder and 
utilization industry), II sphere – agriculture, III production of food commodities
**w bilansach za 1990 rok wyniki były poddane agregacji w układzie 38 działów gospodarki Polski, dla 1995 roku 
było to 58, podczas gdy w roku 2000 i 2005 – 55 działów/in balances for 1990 results were presented in confi guration 
of 38  sectors of economy in Poland, for 1995 it was 58, and in 2000, 2005 – 55 sectors.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bilansów przepływów… 1990, 1995, 1999, Rachunek podaży… 2004, 2009
Source: own study based on Bilanse przepływów... 1990, 1995, 1999, Rachunek podaży... 2004, 2009
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W przyszłości znaczenie zasileń z I sfery 
powinno nadal rosnąć, przy jednoczesnym 
obniżeniu się udziału samozaopatrzenia. Z 
kolei niewielkie znaczenie w rozwoju rol-
nictwa ma napływ produktów z przemysłu 
spożywczego. Dotyczy to głównie odpadów 
poprodukcyjnych z przemysłu cukrownicze-
go, mleczarskiego, rybnego z przeznaczeniem 
na pasze [Czyżewski, Helak 1991].

Oceniając struktury rozdysponowania 
produktów rolnictwa z wyłączeniem popytu 
końcowego możemy zauważyć niewielki 
relatywny spadek znaczenia rolnictwa, przy 
jednoczesnym wzroście udziału rozdyspono-
wania produktów tego sektora w przemyśle 
spożywczym (tab. 1). Oznaczać to może, 
wzrost znaczenia otoczenia rolnictwa w sty-
mulowaniu jego rozwoju. 

Relacje międzygałęziowe z perspektywy rolnictwa
Wcześniejsze konkluzje co do powiązań rolnictwa z otoczeniem z perspektywy bilansów przepływów 

międzygałęziowych wymagają dalszej weryfi kacji (tab. 2). Odnotowano zmniejszenie udziału popytu 
końcowego na produkty rolne w całości popytu końcowego w gospodarce w okresie 1990-2000. To samo 
dotyczyło udziału produkcji globalnej oraz  exportu. Warto jednak zwrócić uwagę, na to iż po integracji z 
UE  miało miejsce zwiększenie omawianych relacji. Przypisać to należy efektowi zwiększenia wsparcia, w 
tym zwłaszcza płatności bezpośrednich, jak również możliwości wzrostu exportu z tytułu uczestnictwa we 
wspólnym rynku UE. Oznacza to ponadto wzrost znaczenia procesów globalnych w stymulowaniu procesów 
rozwojowych w rolnictwie. Jednocześnie w latach 2000-2005 wzrósł udział wartości dodanej w produkcji 
globalnej rolnictwa z 40 do 44,6%, jak również wartości dodanej w rolnictwie w łącznej wartości dodanej całej 
gospodarki z 3,1 do 4,2%. Oznacza to, że pomiędzy tymi latami wzrosła efektywność makroekonomiczna w 
rolnictwie, jak i jego znaczenie w kreowaniu wartości dodanej. 

Tabela 2. Wybrane relacje międzygałęziowe w gospodarce w Polsce dotyczące rolnictwa w świetle przepły-
wów międzygałęziowych (lata 1990, 1995, 2000, 2005) 
Table 2. The selected input-output relations in economy in Poland relating agriculture in perspective of input-
output model (1990, 1995, 2000, 2005)
Wyszczególnienie/Specifi cation Relacje międzygałęziowe 

[%] w latach/Input-output 
relations in years [%]

1990 1995 2000 2005
Udział popytu końcowego na produkty rolne w całości popytu końcowego w gospodarce/
Share of fi nal demand on agriculture products in total fi nal demand in economy 6,4 5,0 2,5 3,3

Udział produkcji globalnej rolnictwa w całości produkcji globalnej w gospodarce/
Share of global agriculture production in  global production in economy 8,3 7,1 4,2 4,2

Udział eksportu produktów rolnych w popycie globalnym na produkty rolne/
Share of export of agriculture products in global demand on agriculture production 7,0 3,1 2,4 4,7

Zmiany realne* wartości popytu końcowego na produkty  rolnictwa/
Real changes of value of fi nal demand on agriculture products 

-
100

100
83,6

90,0
75,3

146,6
128,7

Zmiany realne* produkcji globalnej rolnictwa/
Real changes of global production of agriculture

-
100

100
90,5

95,0
86,0

130,1
117,8

Zmiany realne* wartości popytu pośredniego na produkty rolnictwa/ 
Real changes of value of intermediate demand  on agriculture products

-
100

100
119,2

111,7
133,2

119,2
135,9

* w celu urealnienia szacunków poszczególne agregaty zdefl owano wskaźnikiem wzrostu cen produktów 
nabywanych, bądź sprzedawanych przez rolników w zależności od szacowanych wielkości/in aim of realization 
of estimation individual aggregate defl ationed index of prices purchased or sold by agriculture according to 
estimated element
Źródło: jak na rys. 1
Source: see fi g. 1

Tabela 1. Struktura rozdysponowania strumini produktów 
rolnictwa w gospodarce w Polsce (z wyłączeniem popytu 
końcowego)  w latach 1990, 1995, 2000, 2005
Table 1. The structure of dispensing of streams of product of 
agriculture in economy in Poland (excluding fi nal demand) 
in 1990, 1995, 200, 2005
Lata/
Years

Struktura rozdysponowania produktów 
rolnictwa [%]/ 

Structure of dispensing agri-products
do rolnictwa/
to agriculture

do przemysłu 
spożywczego/

pozostałe/
other

razem/
total

1990 45,1 47,4 7,5 100
1995 37 48,5 14,5 100
2000 35 51,7 13,3 100
2005 29 62,9 8,1 100
Źródło: jak na rys. 1
Source: see fi g. 1
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Interesujące poznawczo może być zestawienie dynamiki poszczególnych relacji bilansu przepły-
wów międzygałęziowych. Istotne znaczenie w tym wypadku ma wycena poszczególnych składników, a 
zwłaszcza zastosowanie właściwych defl atorów przy porównaniach w cenach stałych2. Analiza dynamiki 
wybranych parametrów dotyczących rolnictwa w latach 1995-2005 w bilansie przepływów międzygałę-
ziowych wskazuje na wzrost realnej wartości produkcji globalnej, popytu pośredniego i końcowego na 
produkty rolne, co wskazuje na zwiększenie aktywności rynkowej rolnictwa (tab. 2). Zjawiska te znalazły 
swoje odzwierciedlenie także w zwiększeniu współczynnika bezpośredniej produktochłonności zużycia 
w rolnictwie3 z 0,2894 (1995 r.) do 0,3238 (2000 r.), a następnie obniżeniu do 0,2054 2005 r. Oznaczać to 
może, zarówno poprawę efektywności w rolnictwie, jak i pośrednio to, iż o ile do 2000 roku wzajemna 
dynamika i relacje strumieni input-output nie sprzyjały umacnianiu się związków rolnictwa ze sferą 
zaopatrzenia rolnictwa, o tyle po integracji z UE sytuacja w tym zakresie uległa poprawie. Stwarza to  
impulsy prorozwojowe dla efektywniejszego wykorzystania potencjałów wytwórczych. Może to także 
świadczyć o materiałochłonnej ścieżce rozwoju rolnictwa w Polsce w okresie transformacji jej gospodarki. 
Natomiast od integracji z UE sytuacja ta, jak można sądzić uległa odwróceniu. W przypadku natomiast 
powiązań rolnictwa z przetwórstwem żywności prezentowane wyniki pozwalają na stwierdzenie, iż 
nastąpiło ich nasilenie [Grzelak 2008]. 

Podsumowanie
Efektem zidentyfi kowanych tendencji było względne pogorszenie pozycji rolnictwa w przepływach 

międzygałęziowych w latach 1990-2000 i tym samym osłabienie tego sektora w zakresie procesów 
reprodukcji oraz przemian strukturalnych. Nie przekreśla to jednakże zróżnicowań pomiędzy różnymi 
grupami gospodarstw oraz regionami. Po integracji z UE, odnotowano poprawę sytuacji rolnictwa z per-
spektywy aktywniejszego uczestnictwa w mechanizmie przepływów międzygałęziowych, co związane 
jest ze zwiększeniem wsparcia tego sektora. Oznaczać to może, że instrumenty WPR sprzyjają intensyfi -
kacji przepływów międzygałęziowych rolnictwa z otoczeniem (w tym zwłaszcza ze sferą zaopatrzenia i 
przetwórstwem spożywczym), co w konsekwencji wpływa na wzrost integralności w ramach gospodarki 
żywnościowej. Procesowi temu towarzyszyło zwiększenie wartości produkcji towarowej podlegającej 
dalszemu przetworzeniu w przemyśle. Tendencje związane z nasileniem powiązań rolnictwa z rynkiem 
w badanym okresie potwierdza także wzrost wskaźnika towarowości (relacja wartości produkcji towa-
rowej do wartości produkcji globalnej) z 60 w 1990 r. do ok. 70% w 2005 r., jak również inne mierniki 
odnoszące się do tych kwestii [Grzelak 2008]. Zmiany w zakresie zwiększenia aktywności rynkowej 
rolnictwa związane były z wystąpieniem wielu pozytywnych tendencji w zakresie poprawy jakości pro-
dukcji rolnej (wzrost udziału wyższych klas mleka w skupie, mleczności krów, mięsności trzody chlewnej. 

Można także sądzić, iż w Polsce w latach 1990-2000 czynniki strukturotwórcze, tkwiące w mechani-
zmie przepływów międzygałęziowych, w niewielkim zakresie oddziaływały na rozwój rolnictwa, czego 
wyrazem mogą być niewielkie zmiany w strukturze obszarowej i zatrudnieniu. Wynikało to m.in. z niskiej 
mobilności zasobów produkcyjnych zaangażowanych w rolnictwie i w konsekwencji ograniczonych 
możliwości wyrównywania się krańcowych wynagrodzeń czynników wytwórczych zaangażowanych 
w rolnictwie. Do głównych przyczyn tego zjawiska należałoby zaliczyć: barierę zatrudnienia, rozwar-
cie nożyc cenowych na niekorzyść rolnictwa, słabo rozwinięte procesy integracji pionowej i poziomej 
w rolnictwie, barierę popytu na produkty żywnościowe w konsekwencji względnie niskiego poziomu 
dochodów dyspozycyjnych ludności [Woś 2000]. Dopiero po integracji z UE sytuacja w tym zakresie 
uległa poprawie, głównie wskutek zwiększonego wsparcia dla tego sektora. W konsekwencji rolnictwo 
aktywniej włączone jest w mechanizm przepływów międzygałęziowych, co stwarza zarówno szanse 
(np. poprawa efektywności), jak i zagrożenia (np. zwiększenie ryzyka silniejszej transmisji impulsów 
kryzysowych z otoczenia). Można przypuszczać, iż z uwagi na to że mechanizm przepływów między-
gałęziowych w coraz większym zakresie determinowany jest przez procesy globalne, pozycja rolnictwa 
będzie coraz bardziej stymulowana sytuacją w otoczeniu. 

2 Na potrzeby niniejszych analiz zastosowano wskaźniki zmian cen towarów i usług nabywanych przez rolników oraz 
zmian cen produktów sprzedawanych przez rolników.

3 Relacja wartości przepływu produktów z gałęzi produkującej „i” do zużywającej „j” w zestawieniu z wartością globalną 
gałęzi zużywającej aij = xij : Xj. W powyższym przykładzie współczynnik bezpośredniej materiałochłonności odnosi 
się do zużycia na potrzeby własne rolnictwa.
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Summary
The main aim of the article was the evaluation of relationships of agriculture with market from the perspective of 

the input-output model for year: 1990, 1995, 2000 and 2005. One has stated the weakness of position of agriculture 
in input-output streams of economy, as well as in range of reproduction process and structural changes in period 
1990-2000. In turn after integration with the EU one has noticed improvement of situation of agriculture in context 
of more active participation in mechanism of input-output streams,  what is connected with enlargement of support 
of this sector. It  would mark that the tools of the CAP favor of the intensifi cation of streams of agriculture with other 
sectors (in this especially with sphere of supply and the food processing), what can  mean growth of integrality in 
range of food economy. One can also suppose, that because of the fact that mechanism of input-output in more and 
more larger range is determined by processes of globalization, the situation in agriculture will be more and more 
connected with global phenomena.
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