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Synopsis. Dokonano oceny mo¿liwo�ci rozwoju rolnictwa przy wykorzystaniu modelu przep³ywów miêdzyga³ê-
ziowych. Zasadniczym przes³aniem bilansów przep³ywów miêdzyga³êziowych jest ukazanie wzajemnych zale¿no-
�ci w gospodarce, które decyduj¹ o jej rozwoju jako ca³o�ci, jak i jej czê�ci (np. rolnictwa). Stwierdzono, ¿e ocena
rolnictwa z perspektywy przep³ywów miêdzyga³êziowych umo¿liwia  w szczególno�ci poszerzenie perspektywy
badawczej na zagadnienia dotycz¹ce pozycji rolnictwa w gospodarce, jego efektywno�ci makroekonomicznej,
procesów rozwojowych, zakresu zale¿no�ci miêdzyga³êziowych. Ponadto dostrze¿ono, ¿e model przep³ywów
miêdzyga³êziowych wykazuje tak¿e znaczne walory w zakresie zrozumienia funkcjonowania mechanizmów ryn-
kowego i bud¿etowego, schematu okrê¿nego strumieni dochodów i wydatków w gospodarce, kszta³towania siê
podstawowych parametrów makroekonomicznych, czy determinant procesów rozwojowych.

Wstêp
Procesy gospodarcze zachodz¹ce w gospodarce cechuje z³o¿ono�æ, która potêgowana jest

przez procesy globalizacji. Stwarza to tak¿e potrzebê wykorzystania w ocenach tych zjawisk wielu
teorii i modeli. Jedn¹ z takich mo¿liwo�ci jest pieniê¿ny model przep³ywów miêdzyga³êziowych.
Przez analizê typu dostawca � odbiorca (input � output) model ten konkretyzuje idee funkcjonowa-
nia mechanizmu gospodarczego (rynkowego i bud¿etowego), jego wewnêtrzne powi¹zania, zale¿-
no�ci, efekty decyduj¹ce o procesach reprodukcji. Model ten jest u¿ytecznym instrumentem oce-
ny funkcjonowania gospodarki [Tomaszewicz 1994]. Szczególnie interesuj¹ca wydaje siê
perspektywa wykorzystania tych analiz w przypadku sektora rolnego. Opieraj¹c siê na za³o¿eniach
teorii równowagi ogólnej pozwala na analizê tworzenia podzia³u wytworzonych efektów makroeko-
nomicznych, zwi¹zków rolnictwa z otoczeniem, oddzia³ywania procesów globalnych na rolnictwo
przez eksport i import. Walorem tego modelu jest tak¿e mo¿liwo�æ wnioskowania dedukcyjnego, co
umo¿liwia jego szerokie wykorzystanie. W artykule dokonano oceny rozwoju rolnictwa przy wyko-
rzystaniu modelu przep³ywów miêdzyga³êziowych. Ze wzglêdu na ograniczenia wynikaj¹ce z braku
corocznych opracowañ GUS w zakresie bilansów tych przep³ywów, jak równie¿ znaczne opó�nie-
nia w ich publikacji1  przedstawione rozwa¿ania maj¹ charakter teoretyczny z przyk³adowymi odnie-
sieniami empirycznymi do wybranych zagadnieñ w polskim rolnictwie po 1990 roku. Ponadto,
nale¿y zauwa¿yæ, i¿ znaczny zakres agregacji danych wymaga  ostro¿no�ci w interpretacji tabeli
przep³ywów miêdzyga³êziowych [Lonc 1985].

1 W chwili pisania artyku³u (marzec 2009 r.) pe³ne wyniki dotyczy³ dopiero roku 2000. Dane za 2005 roku
maj¹ ukazaæ siê w II kwartale 2009 r. Po publikacji bilansów przep³ywów miêdzyga³êziowych w gospodarce
Polski  za 1990 rok kolejne opracowanie statystyczne dotyczy³o dopiero 1995 roku, a nastêpne roku 2000.
Istniej¹ co prawda publikacje GUS �Rachunek poda¿y i wykorzystania wyrobów i us³ug�, które zawieraj¹ wiele
podobnych informacji co bilanse przep³ywów, ale s¹ one niewystarczaj¹ce w zakresie poruszanych zagadnieñ,
a ponadto najnowsza publikacja dotyczy i tak tylko roku 2004.
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Rolnictwo w modelu input-output, ujêcie teoretyczne
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 prowa-
dziæ dzia³alno�ci produkcyjnej. Na przyk³ad rolnictwo nie mo¿e obyæ siê bez �rodków ochrony
ro�lin, us³ug transportowych, weterynaryjnych, budownictwa, przemys³u maszynowego. Istnie-
nie przep³ywów produktów miêdzy ga³êziami tworzy zapotrzebowanie na analizê nak³adów i wyni-
ków w skali poszczególnych ga³êzi (grup przedsiêbiorstw) oraz ca³ej gospodarki. Zazwyczaj traktu-
je siê j¹ jako model ustalania ilo�ciowych zwi¹zków miêdzy ró¿nymi ga³êziami produkcji,
prowadz¹cych do ogólnej równowagi gospodarczej. Ponadto, powi¹zania eksportowo-importowe
pozwalaj¹ na ocenê znaczenia warunków globalnych dla rozwoju danej gospodarki.

Model pieniê¿nych przep³ywów miêdzyga³êziowych sk³ada siê z 4 czê�ci (æwiartek)2 . Czê�æ
pierwsza okre�la popyt po�redni zg³aszany przez ga³êzie gospodarki. Zosta³y tu zaprezentowane
wzajemne transakcje miêdzy ga³êziami. W wierszach przedstawiono strumieñ popytu po�redniego.
Rolnictwo w analizowanym modelu jest jedn¹ z ga³êzi gospodarki narodowej. W tym przypadku
wielko�ci w wierszu odnosz¹cym siê do tego sektora oznaczaj¹ warto�æ strumienia produktów
rolniczych, na które zrealizowano popyt przez inne ga³êzie w celu dalszego ich przetworzenia. W
kolumnach natomiast pokazano strukturê kosztów poszczególnych ga³êzi. Tak wiêc dla kolumny
odnosz¹cej siê do rolnictwa mamy strukturê zakupów produktów i us³ug (za wyj¹tkiem kosztów
pracy najemnej) zrealizowanych przez rolnictwo w celu realizacji produkcji rolnej.

W II czê�ci przedstawiono popyt koñcowy: konsumentów indywidualnych, bud¿etu, sektora
bankowego, a tak¿e sfery inwestycji (akumulacja). Na podstawie zawartych tam danych mo¿na
dokonaæ oceny strumieni odnosz¹cych siê do rozdysponowania produktów rolnych s³u¿¹cych
zaspokojeniu finalnego popytu przez podmioty gospodarcze, jak równie¿ eksportu produktów
rolnych. Jednocze�nie æwiartka ta z punktu widzenia teoretycznego mo¿e byæ rozpatrywana przez
pryzmat popytu potencjalnego (aspiracje) i efektywnego. Pierwszy z wymienionych zwi¹zany jest
z oczekiwaniami podmiotów wystêpuj¹cych na rynku, drugi z kolei odnosi siê do realizacji owych
aspiracji. Jest on wiêc ni¿szy od potencjalnego. Ró¿nica miêdzy tymi kategoriami na gruncie eko-
nomii keynesowskiej sprowadza siê do istnienia luki popytowej (równowaga w warunkach niepe³-
nego wykorzystania czynników wytwórczych).

Czê�æ III tabeli ilustruje z kolei proces tworzenia dochodów brutto. Dotyczy ona nie tylko ga³êzi
(sektorów), ale tak¿e dochodów otrzymywanych za po�rednictwem bud¿etu pañstwa. W wier-
szach wyró¿nione s¹ poszczególne elementy warto�ci dodanej, m.in. p³ace, nadwy¿ka operacyjna.
W oddzielnych wierszach zapisano wp³yw bud¿etu pañstwa, podatków i banków na dochody
przedsiêbiorstw, przez m.in. dotacje. Z informacji zawartych w tej æwiartce mo¿emy oceniaæ makro-
ekonomiczne efekty dzia³alno�ci rolnictwa, w tym zw³aszcza wielko�æ nadwy¿ki operacyjnej, jak
równie¿ warto�ci dodanej, czy te¿ wielko�æ importu produktów na rzecz rolnictwa.

Czê�æ IV po�wiêcona jest g³ównie podzia³owi dochodu narodowego (brutto), który z kolei
s³u¿y realizacji popytu finalnego. W æwiartce tej dochód rozdzielono pomiêdzy podmioty wystê-
puj¹ce w gospodarce. Uzyskuj¹ one dochody z ró¿nych tytu³ów na pokrycie wydatków sk³adaj¹-
cych siê na ich popyt finalny. W æwiartce tej nastêpuje dalsza modyfikacja pierwotnego podzia³u
dochodów rolników. Wynika to st¹d, ¿e mechanizm rynkowy deprecjonuje rolnictwo [Wo� 2000,
Czy¿ewski 2007], m.in. przez system cen (z regu³y rozwarcie no¿yc cenowych). W konsekwencji
nastêpuje transfer wypracowanej w rolnictwie nadwy¿ki do pozarolniczego otoczenia. Przez re-
transfery bud¿etowe wykorzystuj¹ce automatyczne i nieautomatyczne stabilizatory koniunktury
odnosz¹ce siê zarówno do rolnictwa, jak i obszarów wiejskich ma miejsce poprawa sytuacji docho-
dowej tego sektora. Mo¿na s¹dziæ, ¿e procesy globalizacji oddzia³uj¹ na zmniejszenie siê roli tej
czê�ci bilansu przep³ywów miêdzyga³êziowych ze wzglêdu na presjê wywieran¹ na zmniejszenie
roli pañstwa w procesach gospodarczych. Z drugiej natomiast strony objêcie rolnictwa w Polsce
instrumentami WPR UE pozwala na zwiêkszenie roli tej æwiartki w tym zakresie.

Istotn¹ kwesti¹ dla rozumienia zjawisk gospodarczych w modelu przep³ywów miêdzyga³êzio-
wych s¹ zagadnienia dotycz¹ce bilansów. Mamy do czynienia z bilansami wewn¹trz i miêdzy-

2 W materia³ach GUS odno�nie przep³ywów publikowane s¹ trzy czê�ci. Wynika to st¹d, ¿e na poziomie
zagregowanym trudno by³oby przedstawiæ czê�æ czwart¹ odnosz¹c¹ siê do podzia³u dochodów. Niemniej
jednak procesy, które zwi¹zane s¹ z tymi zjawiskami s¹ istotne dla funkcjonowania gospodarki i dlatego w
rozwa¿aniach w niniejszym artykule zosta³y uwzglêdnione na poziomie teoretycznym [Czy¿ewski 2008].

.
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æwiartkowymi. Wi¹¿¹ siê one z to¿samo�ciami ekonomicznymi. I tak przyk³adowo wydatki jednych
podmiotów s¹ przychodami innych, a jednocze�nie ³¹czna suma przep³ywów miêdzyga³êziowych
równa jest sumie nak³adów materia³owych, z kolei dochody w uk³adzie podmiotowym równe s¹
dochodom z punktu widzenia ich �róde³. Zdecydowanie jednak priorytetow¹, ze wzglêdu na poru-
szan¹ problematykê badawcz¹, jest kwestia bilansów miêdzyæwiartkowych, czyli równowagi po-
miêdzy æwiartkami II, III i IV. Zarówno popyt efektywny, wytworzone dochody, jak i podzielone
efekty s¹ sobie równe (por. np. teoriê równowagi ogólnej Walrasa). Wynika to z to¿samo�ci w
rachunku makroekonomicznym. Tak wiêc strumienie wydatków podmiotów gospodarczych pokry-
waj¹ siê z ³¹cznymi ich dochodami, a dokonuje siê to przez mechanizm rynkowy. Jak wobec tego
wyja�niæ nierównowagê gospodarcz¹ z perspektywy modelu przep³ywów, która z kolei wywo³uje
presjê na interwencjê w rolnictwie? Gospodarka z regu³y nie wykorzystuje swoich wszystkich
mo¿liwo�ci w zakresie pe³nego wykorzystania zdolno�ci produkcyjnych. W tym wypadku mo¿na
mówiæ o równowadze, ale zazwyczaj w warunkach niepe³nego wykorzystania mocy wytwórczych
w gospodarce (luka popytowa). Sytuacja ta objawia siê nadwy¿k¹ produkcji nad popytem, czy
wzrostem poziomu zapasów, co w rolnictwie przek³ada siê m.in. na spadkowe tendencje w zakresie
kszta³towania siê cen produktów rolnych. Jednocze�nie w modelu przep³ywów miêdzyga³êzio-
wych uwidacznia siê to w niezrealizowanych aspiracjach konsumentów i producentów rolnych w
II æwiartce. W konsekwencji w gospodarce rynkowej II i IV æwiartka jest wiêksza (ex post) od III.
Skutkiem tego s¹  nadwy¿kowe zapasy, niewykorzystane zasoby produkcyjne (zw³aszcza pracy w
rolnictwie), a jednocze�nie poda¿ przewy¿sza popyt. Jednak w sytuacji ograniczeñ w mobilno�ci
czynników wytwórczych, co w rolnictwie jest szczególnie odczuwalne, ta nadwy¿kowa produkcja
zarówno rolnictwa, jak i przemys³u spo¿ywczego, nie znajduje odzwierciedlenia w zasobach pie-
niê¿nych. Wi¹¿e siê to tak¿e z ograniczeniami popytowymi zwi¹zanymi m.in. z traktowaniem p³ac w
sektorach pozarolniczych na poziomie mikroekonomicznym jako kosztu, a w rolnictwie indywidu-
alnym (rodzinnym) brakiem ich wydzielania (pos³ugiwanie siê kategori¹ dochodu, a nie p³ac, czy
zysku), jak i wzglêdnie sztywnym popytem na ¿ywno�æ. Tymczasem w skali makroekonomicznej
p³ace s¹ elementem kreuj¹cym popyt globalny i tym samym decyduj¹cym o rozmiarach produkcji.
Jednocze�nie w æwiartce II uwidocznione s¹  w tym podej�ciu niezrealizowane aspiracje finalnych
nabywców: konsumentów, inwestorów, bud¿etu pañstwa.

Rozd�wiêk miêdzy popytem potencjalnym, a efektywnym w gruncie rzeczy wi¹¿e siê z brakiem
racjonalno�ci na poziomie makro- i mikroekonomicznym. Jest to równie¿ konsekwencj¹ z regu³y
nienad¹¿ania wzrostu op³aty pracy w odniesieniu do zwiêkszenia wydajno�ci czynnika pracy oraz
wzglêdnie ni¿szej wydajno�ci podatkowej podmiotów gospodarczych (problem ukrywania docho-
dów, cen transferowych). Ogranicza to w jakiej� mierze popyt i tak¿e wp³ywa na zwiêkszanie siê
bezrobocia rejestrowanego i utajonego na obszarach wsi. Do pog³êbiania wewnêtrznej nierówno-
wagi poda¿owej przyczynia siê tak¿e import oraz oszczêdno�ci, które nie musz¹ automatycznie
zostaæ zamienione na inwestycje. Ponadto, nadwy¿ki produkcji rolnej, tak¿e w postaci zapasów
uwidaczniane w IV æwiartce przyczyniaj¹ siê do ograniczeñ w p³ynno�ci dla tego sektora. W sumie
rozd�wiêk miêdzy popytem potencjalnym,  a efektywnym ze strony producentów rolnych (II æwiart-
ka) ujemnie oddzia³uje na procesy reprodukcji rozszerzonej.

Procesy globalizacji przez zwiêkszenie mobilno�ci kapita³u przyczyniaj¹ siê do wzrostu p³ynno-
�ci rynku i transferów tytu³ów w³asno�ci. Pojawia siê problem tendencji do monopolizacji (lub
oligopolizacji) w ogniwach gospodarki ¿ywno�ciowej bezpo�rednio zwi¹zanych z rolnictwem, tj. z
przemys³em spo¿ywczym i zaopatrzeniowym, jak równie¿ dystrybucj¹ ¿ywno�ci. W modelu prze-
p³ywów miêdzyga³êziowych mo¿e to objawiaæ siê, m.in. w dysproporcjach w zakresie kszta³towa-
nia siê wytworzonej i podzielonej warto�ci dodanej w tych sektorach (III i IV æwiartka).

 Odniesienia teoretyczno-empiryczne modelu input-output do oceny rozwoju
rolnictwa

Na podstawie tabeli przep³ywów miêdzyga³êziowych mo¿na zbadaæ strukturê bezpo�rednich  i
po�rednich nak³adów bie¿¹cych oraz nak³adów maj¹tkowych, a przez odwrócenie tzw. wspó³czyn-
ników �ch³onno�ci� okre�liæ efektywno�æ poszczególnych rodzajów nak³adów. Celowi temu s³u¿¹
m.in. wspó³czynniki produktoch³onno�ci (materia³och³onno�ci), maj¹tkoch³onno�ci, inwestoch³on-
no�ci. Najczê�ciej stosowany jest wspó³czynnik bezpo�redniej materia³och³onno�ci, zwany tech-
nicznym wspó³czynnikiem produkcji. Okre�la on stosunek warto�ci dóbr zu¿ytych bezpo�rednio
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przez badan¹ ga³¹� (grupê przedsiêbiorstw) do warto�ci wytworzonej produkcji. Stanowi zatem
relacjê bie¿¹cego (rocznego) zu¿ycia �rodków trwa³ych, surowców, materia³ów, czê�ci zamiennych,
energii i us³ug do warto�ci wytworzonej produkcji globalnej. Przyk³adowo pomiêdzy latami 1995 i
2000 odnotowano zwiêkszenie wspó³czynnika bezpo�redniej produktoch³onno�ci zu¿ycia wewnêtrz-
nego w rolnictwie z 0,2894 (1995 r.) do 0,3238 (2000 r.). Oznaczaæ to mo¿e, mniejsz¹ efektywno�æ
wykorzystania nak³adów w³asnych w tym sektorze, jak i równie¿ ograniczony zakres  implementacji
ogólnego postêpu w rolnictwie.

Bilanse przep³ywów miêdzyga³êziowych mog¹ s³u¿yæ tak¿e do oceny struktury strumieni pro-
duktów �zasilaj¹cych� rolnictwo (odpowiednie kolumny, b¹d� kolumna w I cz. tabeli przep³ywów
miêdzyga³êziowych). Pozwala to na okre�lenie zakresu samozaopatrzenia, czy roli sektorów poza-
rolniczych w jego rozwoju w uk³adzie przedmiotowym i dynamicznym (dla ujêæ wieloletnich).  Przy-
k³adowo, w 2000 roku prawie po³owa warto�ci strumieni zasilaj¹cych rolnictwo wi¹za³a siê z pro-
duktami rolnymi. Mo¿e to wskazywaæ na wci¹¿ tradycyjny system jego rozwoju w Polsce.
Potwierdzaj¹ to tak¿e przyk³adowe porównania z rolnictwem Niemiec, z których wynika, ¿e udzia³
samozaopatrzenia kszta³tuje siê na poziomie 3-4% [Mrówczyñska 2009]. Jednocze�nie najsilniej
rolnictwo w Polsce powi¹zane by³o w zakresie zaopatrzenia w �rodki produkcji z przemys³em pali-
wowo-energetycznym, chemicznym (g³ównie nawozy) oraz paszowym i utylizacyjnym. Oceniaj¹c z
kolei struktury rozdysponowania produktów rolnictwa, a w szczególno�ci elementy popytu koñ-
cowego (spo¿ycie, akumulacjê) mo¿na dokonaæ oceny pozycji rolnictwa w kompleksie gospodarki
¿ywno�ciowej. I tak pomiêdzy latami 1995 i 2000 nast¹pi³ wzrost udzia³u popytu po�redniego na
produkty rolne. Oznaczaæ to mo¿e, ¿e warto�æ dodana zwi¹zana z wytwarzaniem ¿ywno�ci, produk-
tów ¿ywno�ciowych i nie¿ywno�ciowych pochodzenia rolniczego w coraz wiêkszym zakresie reali-
zowana by³a poza rolnictwem. By³o to zreszt¹ niejednokrotnie podnoszone w literaturze przedmio-
tu [Tomczak 2004, Wo� 1973, Mrówczyñska 2009].

Powi¹zanie rolnictwa z zagranic¹ mo¿na analizowaæ przez pryzmat zmian udzia³u eksportu pro-
duktów rolnych w ³¹cznym, b¹d� koñcowym popycie na produkty rolne, jak równie¿ z perspektywy
importoch³onno�ci tego sektora. Pierwsza z wymienionych mo¿liwo�ci pozwala na ocenê zarówno
zmian konkurencyjno�ci zewnêtrznej rolnictwa, jak i jego pozycji w gospodarce ¿ywno�ciowej,
je�li uwzglêdnimy tak¿e analogiczne wska�niki dla przemys³u spo¿ywczego. Chodzi tu o to, ¿e
przyk³adowe zmniejszenie udzia³u eksportu w ³¹cznym popycie na produkty rolne mo¿e wi¹zaæ siê
z kolei ze wzrostem stopnia przetworzenia produktów rolnych przez przetwórstwo spo¿ywcze, co w
tym przypadku nie nale¿a³oby oceniaæ negatywnie. W Polsce pomiêdzy latami 1995 i 2000 odnoto-
wano spadek udzia³u eksportu produktów rolnych w ³¹cznym popycie na te produkty z 3,1 do
2,4%. Podczas gdy dla produktów przemys³u spo¿ywczego nast¹pi³o zwiêkszenie tych udzia³ów z
8 do 10% w 2000 r., co �wiadczyæ by mog³o o zwiêkszeniu znaczenia procesów globalizacyjnych dla
rozwoju gospodarki ¿ywno�ciowej W przypadku natomiast wspó³czynnika importoch³onno�ci
(bezpo�redniej) definiowanej jako warto�æ produktów zu¿ytych bezpo�rednio przez rolnictwo, a
pochodz¹cych z importu, odniesion¹ do produkcji globalnej tego sektora, oceniæ mo¿emy znacze-
nie zasileñ rolnictwa przez strumienie produktów z importu. Interpretacja w tym przypadku nie jest
jednoznaczna. Spadek importoch³onno�ci jest wyrazem mniejszego znaczenia importu w stymulo-
waniu rozwoju rolnictwa, jak równie¿ efektywniejszego wykorzystania produktów z importu. Ozna-
czaæ mo¿e tak¿e ograniczenie nap³ywu postêpu, tj. nowych technologii decyduj¹cych o moderni-
zacji rolnictwa. W Polsce w roku 2000 wspó³czynnik ten wynosi³ 0,0113, podczas gdy w 1995 roku
by³o to 0,003. Mo¿e to wskazywaæ na zmniejszenie efektywno�ci wykorzystania produktów z
importu w rolnictwie pomiêdzy tymi latami.

Analiza tabeli przep³ywów miêdzyga³êziowych pozwala tak¿e na ocenê  efektywno�ci makro-
ekonomicznej rolnictwa. Rozumiana mo¿e byæ ona jako udzia³ warto�ci dodanej brutto w produkcji
globalnej rolnictwa lub przez relacjê popytu koñcowego na produkty rolne do warto�ci strumieni
zasilaj¹cych rolnictwo (precyzyjniej to efektywno�æ powi¹zañ miêdzyga³êziowych) [Czy¿ewski,
Grzelak 2007]. Wska�niki te s³u¿¹ do badania pozycji konkurencyjnej rolnictwa wzglêdem pozosta-
³ych sektorów. Po�rednio wiêc mog¹ wskazywaæ na transfer wypracowanych efektów i potencjal-
nych rent w tym sektorze do otoczenia (g³ównie przez system cen), a wiêc do ga³êzi przetwórstwa
¿ywno�ci, jej dystrybucji, wreszcie samych konsumentów. Okre�laj¹ tak¿e poprawê, b¹d� pogor-
szenie rozwoju rolnictwa przez pryzmat kreacji efektów dochodowych. Nale¿y w tym miejscu pod-
kre�liæ, ¿e omawiane wspó³czynniki efektywno�ci powi¹zañ miêdzyga³êziowych  obarczone s¹
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uproszczeniem wynikaj¹cym z techniczno-bilansowego ujêcia danych w bilansach przep³ywów
miêdzyga³êziowych. Chodzi tu o za³o¿enie jednoczesnej transformacji nak³adów na efekty w rolnic-
twie [Czy¿ewski, Helak 1991]. Mimo to nie przekre�la to wnioskowania o zaistnia³ych tendencjach
w tym zakresie.  Przyk³adowo w Polsce  pomiêdzy latami 1995 i 2000 nast¹pi³o pogorszenie omawia-
nych wska�ników odpowiednio o 21 i 15%. Oznaczaæ to mo¿e: pogorszenie pozycji rolnictwa w
�wietle mechanizmu przep³ywów miêdzyga³êziowych, transfer wypracowanych w rolnictwie efek-
tów do pozarolniczego otoczenia, mniej racjonalne wykorzystanie nak³adów z innych sektorów. W
tym miejscu zmniejszanie siê warto�ci nowo wytworzonej w rolnictwie [Kujaczyñski 2008] przez jej
transfer wi¹¿e siê tak¿e z procesami globalizacji, ze wzglêdu na koncentracjê struktur wytwórczych
w otoczeniu rolnictwa, jak i ró¿nice w mobilno�ci czynników wytwórczych. Stwarza to przes³ankê
do prowadzenia prodochodowej polityki rolnej, umo¿liwiaj¹cej ograniczenia tych dysparytetów.

Interesuj¹ce poznawczo mo¿e byæ wykorzystanie modelu input-output do oceny pozycji rol-
nictwa w gospodarce w zakresie  jego wk³adu akumulacyjnego. Wska�nik ten mo¿na  obliczyæ jako
udzia³ nap³ywu warto�ci strumieni do rolnictwa w ogólnym wyp³ywie warto�ci strumieni z tego
sektora, a nastêpnie odj¹æ t¹ wielko�æ od stu. W nap³ywie tych  strumieni do rolnictwa uwzglêdniæ
nale¿y tak¿e op³atê pracy w rolnictwie rodzinnym [Czy¿ewski, Helak 1991]. Szacunku tej wielko�ci
dokonaæ mo¿na na podstawie liczby osób zatrudnionych w rolnictwie oraz szacunkowej op³aty
pracy w rolnictwie [Zegar 2004]. Przyk³adowo w 1995 roku by³o to  37,2%, podczas gdy w 2000 roku
28,7%. Oznaczaæ to mo¿e, ¿e rolnictwo alimentowa³o rozwój pozosta³ych ga³êzi w badanym okresie,
przy obni¿eniu badanego parametru pomiêdzy latami 1995 i 20003 . W konsekwencji  zmuszone by³o
pokrywaæ potrzeby swojego rozwoju kosztem marginalizacji op³aty w³asnej pracy rolników [Czy-
¿ewski, Helak 1991], co skutkowa³o spadkiem dochodów rolniczych w tym okresie.

Tabela przep³ywów miêdzyga³êziowych mo¿e byæ tak¿e wykorzystana do oceny  dynamiki
poszczególnych sk³adników zwi¹zanych z rozwojem rolnictwa przy porównaniach wieloletnich
[Grzelak 2008]. Chodzi tu w szczególno�ci o te elementy, które zwi¹zane s¹ ze zmianami popytu
koñcowego na produkty rolne, warto�ci dodanej wytworzonej w rolnictwie, warto�ci strumieni
dóbr i us³ug zasilaj¹cych rolnictwo. Istotne znaczenie w tym przypadku ma wycena poszczegól-
nych sk³adników, a zw³aszcza zastosowanie w³a�ciwych deflatorów przy porównaniach w cenach
sta³ych. Zmiany relacji cenowych produktów rolnych i pochodzenia pozarolniczego wywieraj¹
zasadniczy wp³yw na ogólne oceny uwarunkowañ rozwoju rolnictwa.

Istnieje tak¿e mo¿liwo�æ wykorzystania modelu input-output do ocen rolnictwa w uk³adzie
regionalnym. Pozwalaj¹ one na badania sytuacji tego sektora w zakresie omawianych powy¿ej
wska�ników, ale na poziomie regionalnym (wojewódzkim). W przypadku takiego podej�cia nale¿y
jednak liczyæ siê z istotnymi niedostatkami �ród³owymi. Z regu³y bowiem brak jest publikacji przez
urzêdy statystyczne tablic przep³ywów miêdzyga³êziowych w uk³adzie regionalnym. W zwi¹zku z
tym zachodzi potrzeba samodzielnej dekompozycji zawartych danych w tabeli przep³ywów miêdzy-
ga³êziowych na podstawie okre�lonego podej�cia: programowania matematycznego, czy wspó³-
czynników lokalizacji w celu stworzenia stosownych macierzy. W literaturze tematu istnieje zaled-
wie kilka przyk³adów tego kierunku wykorzystania modelu przep³ywów miêdzyga³êziowych [Malaga
1992, Tomaszewicz, Trêbska 2005, Zawaliñska 2009].

Podsumowanie
Analizy zawarte w opracowaniu sk³aniaj¹ do kilku konkluzji:

1. Zasadniczym przes³aniem tabeli przep³ywów miêdzyga³êziowych jest ukazanie wzajemnych zale¿-
no�ci w gospodarce, które decyduj¹ o jej rozwoju jako ca³o�ci, jak i jej czê�ci (np. rolnictwa).

2. Tabela przep³ywów miêdzyga³êziowych pozwala nie tylko uj¹æ powi¹zania miêdzy poszczegól-
nymi ga³êziami (sektorami) gospodarki narodowej, ale umo¿liwia dokonanie kompleksowych
ocen podstawowych relacji ekonomicznych, charakteryzuj¹cych strukturê badanych zjawisk i
zachodz¹ce miêdzy nimi wspó³zale¿no�ci, tak¿e w porównaniach w uk³adzie dynamicznym i
miêdzynarodowym [Mrówczyñska 2009].

3. Ocena rolnictwa z perspektywy bilansów przep³ywów miêdzyga³êziowych umo¿liwia  w szcze-
gólno�ci poszerzenie perspektywy badawczej na zagadnienia dotycz¹ce pozycji rolnictwa w

3 Jedn¹ z przyczyn obni¿enia badanego wska�nika by³ szybszy wzrost cen produktów nabywanych w odniesieniu
do sprzedawanych przez rolników w tym okresie (odpowiednio 1,79 i 1,42).
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gospodarce, jego efektywno�ci makroekonomicznej, procesów rozwojowych, zakresu zale¿no-
�ci miêdzyga³êziowych.

4. Do istotnych ograniczeñ w ocenie rozwoju rolnictwa przy wykorzystaniu tabeli  przep³ywów
miêdzyga³êziowych zaliczyæ nale¿y brak corocznych publikacji GUS (przeciêtnie co 5 lat), jak
równie¿ znaczne opó�nienia w publikowanych materia³ach.

5. Model przep³ywów miêdzyga³êziowych wykazuje tak¿e znaczne walory dydaktyczne w zakre-
sie zrozumienia funkcjonowania mechanizmu rynkowego i bud¿etowego, schematu okrê¿nego
strumieni dochodów i wydatków w gospodarce, kszta³towania siê podstawowych parametrów
makroekonomicznych, czy determinant procesów rozwojowych.
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Summary
The possibility of evaluation of development of agriculture  with input-output table was executed in the

article. The principal message of input-output model is appearance mutual interdependence in economy, which
decide about her development as the whole, and as her part (agriculture). It has stated that the evaluation of
agriculture by perspective of input-output balances makes possible  in peculiarity extension of investigative
perspective in relation to such question as: position of agriculture in the economy, macroeconomics efficiency,
developmental processes, range of input-output dependence. Moreover one had noticed that the input-output
model points out also considerable didactic values in range of functioning of the market and budget mechanism,
the roundabout pattern of streams of incomes and the expenses in economy, the shaping of the basic macroeco-
nomics parameters, or the determinant of developmental processes.
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