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abstrakt. Głównym celem artykułu jest ukazanie wybranych mierników opisujących powiązania gospo-
darstw rolnych z otoczeniem w województwie podkarpackim z perspektywy rozdysponowania produktów 
rolnych. Spośród wielu wskaźników charakteryzujących skalę i zakres kontaktów tych gospodarstw 
z otoczeniem, subiektywnie wybrano następujące: udział produkcji towarowej w produkcji globalnej, 
udział producentów rolnych w cenie finalnej produktów żywnościowych, zagospodarowanie ważniejszych 
produktów rolnych oraz wydatki na zakup środków produkcji (materiałów). Wykorzystano dane GUS 
pochodzące z roczników statystycznych oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2013 roku 
wśród 500 producentów rolnych gospodarujących i prowadzących produkcję towarową na terenie woje-
wództwa podkarpackiego. Analiza tych powiązań dotyczy głównie lat 2005-2013, co było determinowane 
głównie okresem realizacji projektu badawczego, jak i możliwością porównywania otrzymanych wyników 
z odpowiednimi danymi statystycznymi. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na istotne znaczenie 
tych powiązań dla ekspansji różnorodnych związków integracyjnych zachodzących w agrobiznesie, ze 
szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego.

wstęp
Aktualnie w rolnictwie zachodzą procesy, dzięki którym nabiera ono cech działalności przemy-

słowo-handlowej. Jest to związane z wprowadzaniem przemysłowych metod produkcji, jak również 
z powstawaniem coraz mocniejszych i nowych powiązań z otoczeniem. Powiązania gospodarstw 
rolnych z otoczeniem w ujęciu tradycyjnym miały głównie charakter sprzedaży wytworzonych pro-
duktów. Obecnie określanie powiązań z uwzględnieniem tylko produkcji towarowej jest niewystar-
czające dla ukazania skali i zakresu kontaktów tych gospodarstw z otoczeniem [Gołębiewska 2010]. 

Zagadnienie związków podmiotów z otoczeniem było i jest przedmiotem wielu badań w 
sektorze przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych czy bankowych [Grzelak 2008]. Prze-
słanką podjęcia tematu badań jest fakt, że z prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa rolnego 
związane są określone bariery produkcyjne, organizacyjne i ekonomiczne [Tomczak 2005]. 
Jednocześnie istnieje wiele możliwości przezwyciężenia tych barier i ograniczeń, które są 
głównie determinowane powiązaniami tych gospodarstw z otoczeniem.

Relacje gospodarstw rolnych z otoczeniem warunkują rozwój procesów integracyjnych w agro-
biznesie. Z kolei procesy te oddziałują na kształtowanie się rynkowych warunków funkcjonowania 
gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych. Ta forma prowadzenia 
działalności gospodarczej może i powinna objąć swym zasięgiem wiele sfer życia społeczno-go-
spodarczego środowisk wiejskich, w tym m.in. wytwarzanie i zaopatrzenie gospodarstw w środki 
produkcji, skup wytwarzanych artykułów rolnych i ich przetwórstwo, handel hurtowy i detaliczny, 
świadczenie usług produkcyjno-bytowych, finansowanie działalności ludności. 
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Głównym celem artykułu jest ukazanie wybranych mierników opisujących powiązania 
gospodarstw rolnych z otoczeniem w województwie podkarpackim z perspektywy rozdyspo-
nowania produktów rolnych. Spośród wielu wskaźników charakteryzujących skalę i zakres 
kontaktów tych gospodarstw z otoczeniem, subiektywnie wybrano następujące: udział produkcji 
towarowej w produkcji globalnej, udział producentów rolnych w cenie finalnej produktów 
żywnościowych, zagospodarowanie ważniejszych produktów rolnych oraz wydatki na zakup 
środków produkcji (materiałów).  

materiał i metodyka badań
Stopień powiązania gospodarstwa z rynkiem można próbować mierzyć w różnoraki sposób. 

Może to być zakres korzystania przez to gospodarstwo ze wszystkiego, co płynie doń z zewnątrz. 
Istotnym miernikiem może być w tym przypadku wielkość zakupów artykułów do produkcji, 
takich jak materiał siewny, nawozy mineralne, środki ochrony roślin, pasze, itp., których rozmiary 
świadczą o możliwościach produkcyjnych gospodarstw. Ważną miarę powiązań gospodarstwa 
rolnego z rynkiem może stanowić zakres i stopień korzystania z najemnych zasobów pracy, z 
doradztwa rolniczego, bezpośredniej wiedzy specjalistów i ekspertów, z kredytów i pożyczek 
lub też informacji dostępnych w środkach masowego przekazu. Czynniki te bezpośrednio lub 
pośrednio wpływają na relacje gospodarstwa z otoczeniem rynkowo-instytucjonalnym, determi-
nując jednocześnie jego zdolności produkcyjne i rozwojowe. Równie istotnym wyznacznikiem 
tego typu powiązań jest rozmiar i rodzaj współpracy z innymi producentami (np. uczestnictwo 
w zespołach czy grupach producenckich), które w większości przypadków, dzięki osiąganym 
pozytywnym efektom integracji poziomej producentów rolnych, prowadzą do zainicjowania i 
rozwoju efektywnych więzi w układzie pionowym (grupa producencka – zakład przetwórczy czy 
grupa producencka – struktura klastrowa).

Wykorzystano dane GUS pochodzące z roczników statystycznych, jak też wyniki badań an-
kietowych przeprowadzonych w 2013 roku wśród 500 producentów rolnych gospodarujących i 
prowadzących produkcję towarową na terenie województwa podkarpackiego1. Z uwagi na ograni-
czoną objętość, zaprezentowano tylko wybrane mierniki stopnia powiązania gospodarstw rolnych 
z rynkiem, tj.: udział produkcji towarowej w produkcji globalnej, udział producentów rolnych w 
cenie finalnej produktów żywnościowych, zagospodarowanie ważniejszych produktów rolnych 
oraz wydatki na zakup środków produkcji (materiałów). Analiza tych powiązań dotyczy głównie 
lat 2005-2013, co jest determinowane głównie okresem realizacji projektu badawczego, jak też 
możliwością porównywania otrzymanych wyników z odpowiednimi danymi statystycznymi.  

wyniki badań
Produkcja globalna rolnictwa w województwie podkarpackim przy uwzględnieniu naturalnych 

warunków przyrodniczych nie odbiega w zasadzie od poziomu krajowego, zdecydowanie niższy 
jest natomiast udział produkcji towarowej. U podstaw znaczących dysproporcji między produkcją 
globalną a produkcją towarową leży fakt dużego udziału samozaopatrzenia ludności wiejskiej, 
co powoduje, że rolnictwo regionu jest w mniejszym stopniu powiązane z gospodarką krajową 
poprzez rynek. Niska produkcja towarowa decyduje także o kondycji ekonomicznej gospodarstw, 
a tym samym o ich małej podatności na intensyfikację swojej produkcji rolniczej [Homa 1999].

Miernikiem stanu zaawansowania, jak też przesłanką rozwoju powiązań integracyjnych, 
może być udział produkcji towarowej w produkcji globalnej. Relacje między produkcją towa-
rową a produkcją globalną w Polsce w latach 2005-2013 zostały zamieszczone w tabeli 1. Na 
podstawie przedstawionych danych można stwierdzić rosnącą tendencję (z wyjątkiem lat 2007 
i 2008 oraz 2010 i 2011) udziału produkcji towarowej w ogólnej produkcji globalnej rolnic-
1 Badania przeprowadzono w ramach realizacji indywidualnego projektu badawczego własnego pt. „Uwarunkowania 

rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym” sfinansowanego ze 
środków Narodowego Centrum Nauki (DEC-2011/01/D/HS4/03911).
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twa krajowego. Świadczy to o wzroście 
poziomu towarowości gospodarstw rol-
nych, zwiększeniu wymiany rynkowej 
dokonywanej przez te gospodarstwa, 
co sprzyja rozwojowi powiązań tych 
podmiotów z otoczeniem rynkowym. 
Odnotowany spadek udziału produkcji 
towarowej w ogólnej produkcji global-
nej w wymienionych latach był głównie 
efektem globalnego kryzysu gospodar-
czego, który dotknął również polskie 
rolnictwo, przekładając się na niższą 
wartość produkcji towarowej. Dane 
liczbowe obrazujące udział produkcji 
towarowej i globalnej w rolnictwie 
województwa podkarpackiego w skali 
kraju w latach 2005-2013 zamieszczono 
w tabeli 2. 

Dane zaprezentowane w tabeli 1 
wskazują, że udział produkcji towarowej 
w produkcji globalnej w Polsce kształto-
wał się w granicach od 64,4 do 74,5%. 
Natomiast udział ten w województwie 
podkarpackim był znacznie niższy niż 
w kraju (średnio aż o kilkanaście p.p.). 
Niski udział odnotowuje się również w 
przypadku udziału produkcji towarowej 
i globalnej województwa w skali kraju 
(tab. 2). Można sądzić, że związane było 
to głównie z rozdrobnioną strukturą 
agrarną. W drobnych gospodarstwach 
rolnych województwa podkarpackiego 
znaczną część produkcji przeznaczano 
na samozaopatrzenie rodziny producenta 
rolnego. Ponadto dane wskazują na ten-
dencję spadkową udziału województwa 
w rolniczej produkcji towarowej kraju 
(spadek o 0,8 p.p.). Podobną tendencję (z 
wyjątkiem 2007 roku, gdy nastąpił nie-
znaczny wzrost) obserwowano również 
w przypadku udziału województwa w 
krajowej produkcji globalnej rolnictwa 
(spadek o 1,1 p.p.).

Symptomem określającym siłę po-
wiązań integracyjnych jest udział produ-
centów rolnych w cenie finalnej produk-
tów żywnościowych. Kształtował się on 
w granicach 40-70% [GUS, 2014, 2015, 
2016], ale prawdopodobnie był wyższy niż w krajach bardziej rozwiniętych gospodarczo. Roman 
Urban podawał, że w Polsce w 1989 roku dochodził nawet do 90% dzięki cenom dekretowanym 
[Urban 1991]. Udział współczesnego sektora rolnego w wytwarzaniu finalnego produktu żyw-

Tabela 1. Produkcja towarowa i globalna rolnictwa w 
Polsce w latach 2005-2013 
Tabela 1. Commodity and global production of agriculture 
in Poland in 2005-2013 
wyszcze-
gólnienie/
Specifica-
tion

Produkcja 
towarowa 
[mln zł]/ 

Commodity 
production 
[mln PLN]

Produkcja 
globalna  
[mln zł]/
Global 

production 
[mln PLN]

Udział prod. 
towarowej w 

prod. globalnej/
Share of 

commodity 
production 
in global 

production [%]
2005 42 907,0 63 337,2 67,7
2006 45 898,9 65 083,4 70,5
2007 52 498,7 81 509,2 64,4
2008 56 265,0 83 126,5 67,7
2009 57 064,6 80 130,2 71,2
2010 59 357,1 84 484,2 70,3
2011 71 263,1 100 674,7 70,8
2012 74 967,0 103 114,0 72,7
2013 80 304,0 107 811,0 74,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2006-
2014]
Source: own elaboration based on [GUS 2006-2014]

Tabela 2. Udział województwa podkarpackiego w 
krajowej produkcji towarowej i globalnej rolnictwa w 
latach 2005-2013 
Tabela 2. Share of the Podkarpackie Voivodeship in 
domestic commodity production and global agriculture 
in the years 2005-2013
wyszcze-
gólnienie/
Specification

Udział produkcji 
towarowej w 

skali kraju/Share 
of commodity 

production in the 
country [%]

Udział produkcji 
globalnej w skali 
kraju/The share of 
global production 
in the country[%]

2005 2,9 3,6
2006 2,9 3,5
2007 3,0 3,7
2008 2,7 3,4
2009 2,6 3,1
2010 2,2 2,7
2011 2,1 2,7
2012 2,0 2,5
2013 2,1 2,5

Źródło/Source: [GUS 2007-2016]
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nościowego, jak również tworzeniu PKB wykazuje tendencję malejącą. Jednocześnie wzrasta w 
tym rachunku wkład pozarolniczych podmiotów gospodarki żywnościowej [Hamulczuk, Stańko 
2015, Ślusarz, Cierpiał-Wolan 2014,Wigier 2013]. Malejący udział w wytwarzaniu finalnego 
produktu żywnościowego jest jedną z cech uniwersalnych charakteryzujących czynnik ziemi 
[Czyżewski, Matuszczak 2011]. Problem deprecjonowania sektora rolnego przez mechanizm 
rynkowy przejawia się faktem nierealizowania przez rolnictwo całej wartości dodanej, którą 
tworzy [Czyżewski 2005, Czyżewski, Stępień 2010, Woś 2003]. System rynkowy weryfikując 
wysokość cen sprawia, iż otrzymywane wartości uwzględniają wysokie koszty przetwórstwa, 
co w praktyce częstokroć nie pozwala na wzrost udziału powyżej 50%.

O stopniu zaawansowania powiązań integracyjnych między rolnictwem a przemysłem spo-
żywczym świadczy zagospodarowanie ważniejszych produktów rolnych. Odpowiednie dane 
liczbowe przedstawiono w tabeli 3. W województwie podkarpackim skup produkcji towarowej 
gospodarstw przez zakłady przetwórcze realizowany na zasadzie kontraktacji  był dominujący 
w przypadku takich produktów rolnych, jak: buraki cukrowe, rzepak, warzywa, zboża, żywiec 
wieprzowy, mleko i owoce. Świadczy to o dużej sile związków integracyjnych, jakie zachodziły 
między integratorem (którym w tym przypadku są lokalne zakłady przetwórcze) a producentami 
rolnymi skłonnymi do zawierania umów kontraktacyjnych. Odpowiadając na pytanie, czy rolnicy 
spodziewają się przedłużenia kontraktu przez firmy na kolejny okres, 26,2% z nich potwierdziło 
tę możliwość, wskazując na takie argumenty, jak: gwarancja zbytu surowców, korzystna forma 
i wieloletnia współpraca, solidność odbiorcy, wysoka jakość dostarczanego surowca, udziały 
w firmie przetwórczej, podstawowe źródło utrzymania rolnika. Natomiast w przypadku takich 
produktów, jak: żywiec wołowy, drób i ziemniaki nie ma takich powiązań, gdyż ich sprzedaż 
odbywa głównie się poprzez punkty skupu oraz pośredników prywatnych.

Kolejną istotną miarą powiązań gospodarstw rolnych z otoczeniem, w tym również stanu 
zaawansowania powiązań z przemysłem spożywczym, są zakupy środków produkcji (materia-
łów) [Gołębiewska 2005]. Zasoby czynników produkcji determinują możliwości produkcyjne 

Tabela 3. Sposoby rozdysponowania ważniejszych produktów rolnych analizowanych gospodarstw według 
miejsc zbytu w województwie podkarpackim w 2013 roku
Table 3. Ways of distribution of major agricultural products of analyzed farms by sales locations in the 
Podkarpackie Voivodeship in 2013
Wyszczególnienie/
Specification

Udział  miejsc zbytu produkcji towarowej gospodarstw/The share of 
places of sale of the commodity production of farms [%]

zakłady przetwórcze  
(na zasadzie umów kontrak-
tacyjnych)/processing plants 
(on the basis of contracting 

agreements)

punkty 
skupu/

collection 
points

pośrednicy
prywatni/

intermediaries
private

razem/
total

Żywiec wołowy/Beef 15,6 21,6 62,8 100
Żywiec wieprzowy/Pork 49,3 24,0 26,7 100
Drób/Poultry 0,2 0,5 99,3 100
mleko/Milk 49,0 42,8 8,2 100
buraki cukrowe/Sugar beets 94,6 2,4 3,0 100
Ziemniaki/Potatoes 3,5 62,6 33,9 100
Rzepak/Rape seeds 92,9 0,9 6,2 100
Zboża/Cereals 60,3 29,5 10,2 100
warzywa/Vegetables 68,5 16,8 14,7 100
owoce /Fruits 43,1 39,2 17,7 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Source: own study based on surveys
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gospodarstw, nakłady w nich ponoszone są ekonomicznym przejawem procesu wytwórczego, 
zatem wzrost produkcji wymaga ponoszenia coraz większych nakładów. Nowoczesne rolnictwo 
wymusza na gospodarstwach zakupy środków produkcji oraz regulowanie zobowiązań wobec 
państwa, co obliguje je do wytwarzania określonych dóbr na sprzedaż. Oznacza to w praktyce, 
że nowoczesne gospodarstwa w coraz większym stopniu wiążą się z rynkiem, stając się przed-
siębiorstwami, których celem jest osiąganie możliwie najwyższego dochodu decydującego o 
poziomie zaspokojenia potrzeb rodziny. 

Powiązania gospodarstw z otoczeniem odbywają się, jak wykazano powyżej, poprzez 
wydatki na zakup środków do produkcji, w tym m.in. przeznaczone na bieżącą produkcję. 
Wśród badanych producentów rolnych aż 97,4% zaopatrywało się w nawozy, a 93% rolników 
kupowało środki ochrony roślin wskazując na najbliższe punkty sprzedaży detalicznej bądź 
hurtowej. Zaledwie 55,8% rolników dokonywało zakupu wapna, co świadczy o stosunkowo 
niskim poziomie wapnowania pól. Biorąc pod uwagę pozostałe środki produkcji, zaledwie 18% 
producentów rolnych nie decydowało się na ich zakup, wskazując na posiadanie własnych lub 
brak środków finansowych. Wydatki poniesione przez badane gospodarstwa na bieżącą pro-
dukcję były większe w gospodarstwach osiągających wyższą wartość produkcji towarowej. 
Ogółem w przeliczeniu na jednostkę powierzchni wartość kosztów bezpośrednich ponoszonych 
na produkcję rosła wraz ze wzrostem wartości produkcji towarowej. Może to świadczyć o 
zacieśnianiu się powiązań tych gospodarstw z rynkiem. Dzięki większej otwartości na rynek 
wzrastał dopływ do nich artykułów służących do produkcji z zewnątrz. 

Podsumowanie
W województwie podkarpackim, podobnie jak w Polsce, zarówno handel, jak i przetwórstwo 

spożywcze w analizowanym okresie były reprezentowane przez spółki osobowe i kapitałowe, 
w tym również z udziałem kapitału zagranicznego. Przy takich rozwiązaniach organizacyjnych 
wpływ producentów rolnych na funkcjonowanie pozarolniczych sfer agrobiznesu był w zasadzie 
znikomy bądź żaden. Sprawia to, że niewielki był również udział rolników w dochodach uzyski-
wanych przez sektor przetwórstwa spożywczego i obrotu handlowego. Potwierdza to tendencję, 
że udział producentów rolnych w łańcuchu żywnościowym jest coraz mniejszy. Wyeliminowanie 
lub znaczące ograniczenie zakresu działania mechanizmu transferu wartości dodanej wymaga 
rozwoju przetwórstwa w ramach gospodarstw rolnych, a przede wszystkim stworzenia możliwości 
funkcjonowania grup marketingowych oraz wzmocnienia pozycji już istniejących. Tylko w obliczu 
wielokierunkowych działań można liczyć na wzrost zainteresowania tą formą współpracy, czego 
konsekwencją będzie rozwój zaawansowanych powiązań rolnictwa z przemysłem spożywczym.
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Summary
The main purpose of the article is to present selected measures describing the links between farms 

and the environment in the Podkarpackie Voivodeship from the perspective of distributing agricultural 
products. Among many indicators characterizing the scale and scope of contacts of these farms with 
the environment, the following were subjectively selected: the share of commodity production in global 
production; share of agricultural producers in the final price of food products; development of major 
agricultural products and expenditure on the purchase of production means (materials). The study uses data 
from the Statistical Yearbooks as well as the results of a survey conducted in 2013 among 500 agricultural 
producers managing and conducting commodity production in the Podkarpackie Voivodeship. The analysis 
of these connections mainly concerns the years 2005-2013, which is determined mainly by the period of 
the research project implementation, as well as the possibility of comparing the obtained results with the 
relevant statistical data. The results of the conducted analysis indicate the significant importance of these 
links for the expansion of various integration relationships taking place in agribusiness, with particular 
emphasis on the Podkarpackie Voivodeship.
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