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Wst�p 

Modelowanie staje si� niezbywaln� cz��ci� warsztatu badawczego eko-
nomistów. Znaczenie modelowania w badaniach ekonomicznych wynika m.in.  
z ograniczonych mo�liwo�ci wykorzystania eksperymentu, b�d�cego podsta-
wowym sposobem rozwi�zywania problemów badawczych w przypadku wielu 
innych nauk. W rzeczywisto�ci gospodarczej na eksperymentowanie w celach 
naukowych praktycznie nie ma miejsca, zatem konieczne jest uciekanie si� do 
konstruowania ró�nych modeli b�d�cych uproszczeniem tej rzeczywisto�ci, s�u-
��cego odwzorowaniu i lepszemu rozumieniu zachodz�cych w niej zjawisk  
i procesów. 

Modele ekonomiczne mog� mie	 bardzo ró�ny charakter koncepcyjny, od 
prostych ideowych modeli jako�ciowych poczynaj�c, a ko�cz�c na rozbudowa-
nych wielorównaniowych modelach ilo�ciowych. Ró�ni� si� one równie� stop-
niem skomplikowania formalnego oraz poziomem wyrafinowania metod aplika-
cyjnych. Przydatno�	 modeli ekonomicznych zale�y jednak�e przede wszystkim 
nie tyle od ich rodzaju i charakteru, ile od trafno�ci wyja�niania opisywanego 
zjawiska lub procesu, a w rezultacie mo�liwo�ci ich wykorzystania w formu�o-
waniu za�o�e� oraz doboru instrumentów ró�nego rodzaju polityk gospodar-
czych. Dotyczy to tak�e popularnych ostatnio, zw�aszcza w UE i USA, polityk 
zorientowanych na wzrost konkurencyjno�ci ca�ej gospodarki lub jej poszcze-
gólnych sektorów, jak na przyk�ad rolno-�ywno�ciowego. 

W niniejszej monografii przedstawiono g�ówne w�tki problemowe oraz 
wybrane wyniki bada� prowadzonych w ramach tematu pt. „Zastosowanie mo-
delowania ekonomicznego w analizie przes�anek konkurencyjnego rozwoju sek-
tora rolno-�ywno�ciowego” realizowanego w Wieloletnim Programie Badaw-
czym 2011-2014. Monografia sk�ada si� z trzech wyodr�bnionych cz��ci 
po�wi�conych ró�nym zagadnieniom istotnym z punktu widzenia oceny �róde�  
i kszta�towania przes�anek konkurencyjno�ci krajowego sektora rolno-
�ywno�ciowego z uwzgl�dnieniem roli odgrywanej w tym zakresie przez poli-
tyk� gospodarcz�. W cz��ci pierwszej ukazano rol� prognozowania cen jako 
elementu systemu informacji rynkowej w kszta�towaniu konkurencyjno�ci sek-
tora rolno-�ywno�ciowego oraz przedstawiono wspó�czesne modele ekonome-
tryczne przydatne do prognozowania cen surowców rolnych i �ywno�ci. 

Cz��	 druga zosta�a po�wi�cona zwi�zkom mi�dzy popytem i polityk� 
roln� a równowag� wzrostu sektora rolno-�ywno�ciowego i wynikaj�cym z tego 
implikacjom dla konkurencyjno�ci tego sektora w wymiarze unijnym i global-
nym. Zagadnienia te opisano z u�yciem stosunkowo prostych modeli matema-
tycznych o du�ej sile wyja�niaj�cej umo�liwiaj�cej formu�owanie wniosków  
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w zakresie polityki rolnej. Cz��	 trzecia to odniesienie si� do problemu powsta-
wania i rozwoju klastrów w krajowym sektorze rolno-�ywno�ciowym uznawa-
nego obecnie za bardzo wa�ne uwarunkowanie konkurencyjno�ci gospodarki. 
Przedstawiono w niej wyniki mapowania klastrów rolno-�ywno�ciowych w Pol-
sce oraz ocen� zgodno�ci potencja�u rozwojowego tych klastrów z przestrzen-
nym nasileniem wyst�powania inicjatyw klastrowych, a tak�e zaproponowano 
modelowe uj�cie procesu rozwoju powy�szych klastrów w kontek�cie wsparcia 
publicznego. 

Wspólnym mianownikiem tre�ci zawartych w poszczególnych cz��ciach 
monografii jest nie tylko kwestia konkurencyjno�ci sektora rolno-
�ywno�ciowego, lecz tak�e wykorzystanie podej�	 metodycznych opartych na 
szeroko poj�tym modelowaniu ekonomicznym. Autorzy monografii wyra�aj� 
nadziej�, �e pomimo wycinkowego przedstawienia podj�tej problematyki, b�d�-
ce przedmiotem monografii rozwa�ania i wynikaj�ce z nich wnioski oka�� si� 
cho	by w cz��ci przydatne w lepszym kszta�towaniu ró�nych rodzajów polityk 
gospodarczych, których przedmiotem jest poprawa konkurencyjno�ci polskiego 
sektora rolno-�ywno�ciowego. 
  



 9

Cz��� I 

Prognozowanie cen w kszta�towaniu  
konkurencyjno�ci sektora rolno-�ywno�ciowego 

1. Prognozowanie cen w systemie informacji rynkowej 

Prognozowanie najwa�niejszych kategorii makroekonomicznych i mikro-
ekonomicznych jest jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka w dzia�alno�ci 
gospodarczej podmiotów sektora rolno-�ywno�ciowego. W�ród prognozowa-
nych kategorii kluczowe miejsce zajmuj� ceny, a ich prognozowanie w gospo-
darce rynkowej ma wymiar mikroekonomiczny, co oznacza, �e to poszczególni 
uczestnicy rynków samodzielnie realizuj� prognozy, które stanowi� podstaw� 
podejmowania decyzji. Podstaw� dla prognozowania cen, a tym samym podej-
mowania decyzji gospodarczych, stanowi znajomo�	 mechanizmów rynkowych 
oraz dost�p do informacji rynkowej. Niniejszy rozdzia� po�wi�cimy w�a�nie tym 
zagadnieniom. 

1.1. Miejsce i rola prognoz 

Przyjmuj�c, �e uczestnicy rynku dzia�aj� w warunkach funkcjonowania 
mechanizmu rynkowego, prognozowanie nale�y ��czy	 z procesem formu�owa-
nia oczekiwa� gospodarczych. Zatem ma ono indywidualny charakter, bowiem 
��czy si� z mo�liwo�ci� realizacji funkcji celu poszczególnych uczestników ryn-
ku. W tym kontek�cie pojawia si� pytanie, jak definiujemy prognoz� i jaka jest 
rola pa�stwa i innych instytucji w procesie ich generowania. 

Mechanizm rynkowy jest gr� popytu i poda�y, która prowadzi do obiek-
tywnej wyceny poszczególnych towarów i zrównania si� oferowanej ilo�ci to-
waru z ilo�ci� po��dan�. Cena w tym przypadku jest wielko�ci� wynikow� oraz 
reguluj�c�, za� ca�y proces dochodzenia do równowagi jest oparty na wzajem-
nych zwi�zkach przyczynowo-skutkowych mi�dzy elementami rynku. Taki me-
chanizm obowi�zuje równie� w sektorze rolno-�ywno�ciowym. Popyt zg�aszany 
przez konsumentów prowadzi do tego, �e producenci oferuj� produkty po jak 
najni�szych kosztach. Tym samym producenci s� cenobiorcami i musz� dosto-
sowywa	 si� do cen, a nie odwrotnie. Konkurencja ta odbywa si� na bazie ci�-
g�ego dostosowywania ceny do u�yteczno�ci (i odwrotnie) oferowanego produk-
tu [Rembisz 2007]. 
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Nale�y odró�ni	 okres krótki od okresu d�ugiego w procesie rynkowym, 
bior�c pod uwag� mo�liwo�ci realizacji funkcji celu danego uczestnika rynku. 
Przyjmuje si�, �e w krótkim okresie uczestnicy rynku nie s� w stanie dostoso-
wa	 si� do maj�cych miejsce zmian cen. Mo�liwo�ci dostosowania si� daje 
g�ównie poprawa efektywno�ci i zmiana struktury (kierunku) produkcji. Procesy 
te wymagaj� jednak�e d�ugiego czasu i wykraczaj� poza jeden cykl produkcyj-
no-handlowy. 

Wahania cen powoduj� jednak niepewno�	 co do mo�liwo�ci realizacji 
funkcji celu poszczególnych uczestników rynku. Poniewa� w zdecydowanej 
wi�kszo�ci przypadków uczestnicy rynku nie maj� wp�ywu na ceny p�acone  
i ceny otrzymywane, st�d d��y si� do ograniczania ryzyka cenowego i jego 
skutków, wykorzystuj�c ró�ne narz�dzia. Nale�� do nich umowy i kontrakty ty-
pu forward, instrumenty rynku pochodnego, ubezpieczenia czy te� ró�ne pro-
gramy pa�stwowe. Jednym z podstawowych sposobów ograniczania ryzyka jest 
równie� prognozowanie cen. G�ównie chodzi tutaj o krótki okres rozumiany ja-
ko przedzia� czasu, w którym producent nie ma mo�liwo�ci zrównowa�enia 
spadku cen swoich produktów lub skutków wzrostu cen nabywanych �rodków 
produkcji poprzez popraw� efektywno�ci produkcji.  

W wymiarze mikroekonomicznym celem prognozowania jest stworzenie 
dodatkowych przes�anek w procesie podejmowania decyzji i zmniejszenie nie-
pewno�ci. Prognozowanie jednak nie pozwala na ca�kowite wyeliminowanie 
ryzyka. Je�eli prognoza jest trafna, wówczas ryzyko jest ograniczane, natomiast 
je�eli za�o�ymy ca�kiem inny kierunek zmian ni� w rzeczywisto�ci, wówczas 
poniesiemy straty wi�ksze, ni� przy za�o�eniu status quo. Maj�c dwóch uczest-
ników rynku, jeden z nich mo�e zyska	 na prognozowaniu, podczas gdy drugi  
z nich straci	. Wynika st�d, �e prognoza ma charakter do�	 indywidualny,  
a przewag� zdobywa ten, którego prognozy s� trafniejsze. Zatem, prognozowa-
nie jest potencjalnym sposobem zdobywania przewag konkurencyjnych. 

Dysponuj�c trafn� prognoz� krótkookresow� mo�na lepiej okre�li	 termi-
ny sprzeda�y czy terminy zakupu. Przechowanie produktu przez kilka miesi�cy, 
o ile jest to mo�liwe, mo�e diametralnie zmieni	 przychód ze sprzeda�y. Nale�y 
doda	, �e decyzje producentów, przetwórców czy handlowców s� kwesti� in-
dywidualnego wyboru i cz�sto dzia�ania odmienne w stosunku do pozosta�ych 
uczestników rynku s� o wiele skuteczniejsze, ni� decyzje o szablonowym 

��rakterze. 

Prognozy �rednio- i d�ugookresowe mog� by	 natomiast podstaw� do do-
konania zmian w potencjale produkcyjnym i dostosowania produkcji do popytu 
rynkowego. Okre�lenie horyzontu prognozy determinuje stopie� szczegó�owo�ci 
czy dok�adno�ci. Im krótszy horyzont prognozy, tym prognoza staje si� bardziej 



 11

szczegó�owa i obejmuje g�ównie zmiany ilo�ciowe. Wraz z wyd�u�eniem hory-
zontu prognozy ogranicza si� jej szczegó�owo�	, k�ad�c wi�kszy nacisk nie tyle 
na precyzyjne odgadni�cie poziomu ró�nych zjawisk, ile na prawid�owe rozpo-
znanie kierunków ich rozwoju. 

Podejmowanie decyzji wi��e si� z niepewno�ci�, a agenci (uczestnicy 
rynku) formu�uj�cy oczekiwania (prognozy) i podejmuj�cy decyzje wykorzystu-
j� w odpowiedni sposób ca�� dost�pn� informacj� rynkow�. Sama informacja 
niewiele znaczy, je�eli agenci nie znaj� mechanizmów i praw rz�dz�cych ryn-
kiem. Dopiero te dwa elementy pozwalaj� na formu�owanie prognoz. Ró�ne za-
soby informacji a tak�e poziom wiedzy, do�wiadczenia czy intuicji uczestników 
rynku decyduj� o trafno�ci prognoz, a co za tym idzie o stopniu realizacji ich 
funkcji celu. 

Prognozowanie cen mo�na nazwa	 procesem „odkrywania przysz�ej ce-
ny”. W �wietle tego, stoimy na stanowisku, �e prognozy maj� indywidualny 
charakter, przez co nie mo�e istnie	 jedna prognoza dla wszystkich uczestników 
rynku wykonana przez instytucj� centraln�, np. ministerstwo. Jednak w odnie-
sieniu do gospodarki cz�sto publikowane s� przewidywania ró�nych instytucji 
dotycz�ce kszta�towania si� cen lub innych parametrów rynkowych. Przyk�adem 
takich instytucji krajowych i mi�dzynarodowych s� ARR, NBP czy FAO  
i OECD. Powstaje wi�c pytanie, jak nale�y je definiowa	, skoro przyj�li�my, �e 
prognozy maj� mikroekonomiczny charakter i stanowi� wynik oczekiwa� kon-
kretnych uczestników rynku. Instytucje i organizacje, które publikuj� prognozy 
nie s� typowymi uczestnikami rynku podejmuj�cymi ryzyko rynkowe zwi�zane 
z dzia�alno�ci� produkcyjn� czy handlow�. St�d te�, cz�sto zamiast okre�lenia 
prognoza u�ywa si� w takich przypadkach terminu projekcja. Drugim powodem 
u�ywania terminu projekcja jest fakt, �e badania te s� finansowane przez rz�dy, 
czy ponadnarodowe organizacje, a autorzy nie chc� wyst�powa	 w roli uczest-
ników rynku i swoimi opiniami zmienia	 rzeczywisto�ci, wp�ywaj�c na zacho-
wanie innych uczestników rynku. St�d, dla zachowania neutralno�ci u�ywa si� 
okre�lenia projekcja. Przyk�adem takich projekcji na rynku rolnym s� d�ugoter-
minowe projekcje sektora rolnego, formu�owane na podstawie modeli równo-
wagi cz�stkowej, które s� regularnie publikowane (jako tzw. Agricultural Ou-
tlook) wraz z obszernym uzasadnieniem i interpretacj� wyników. 

Uczestnicy rynku mog� wykorzystywa	 takie prognozy, czy raczej pro-
jekcje, podejmuj�c w�asne decyzje. Jednak ogólnodost�pne przewidywania na-
le�y traktowa	 jako jedno ze �róde� informacji o przysz�o�ci. Nale�y je wnikli-
wie oceni	 pod k�tem realno�ci, ewentualnie skorygowa	 w oparciu o swoje 
do�wiadczenie, i dopiero podejmowa	 decyzje. Konsekwencje niew�a�ciwych 
prognoz i b�d�cych ich nast�pstwem decyzji poniesie i tak uczestnik rynku. 
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Inn� kwesti� wydaje si� by	 przewidywanie cen lub innych parametrów 
rynkowych dla celów prowadzonej polityki ekonomicznej. Pa�stwo ma znacz�-
cy udzia� w procesach gospodarczych, wp�ywaj�c na pozosta�ych uczestników 
rynku. Podejmowane decyzje w zakresie wprowadzania poszczególnych instru-
mentów wymagaj� znajomo�ci prawdopodobnego obrazu przysz�o�ci. Równie� 
w tym przypadku proces prognostyczny jest zbli�ony. Ró�nica jednak tkwi  
w tym, �e w porównaniu np. do producenta rolnego urz�dnik nie ponosi wi�k-
szego ryzyka zwi�zanego z podj�ciem z�ej decyzji lub sformu�owaniem odbie-
gaj�cej od rzeczywisto�ci prognozy. 

Metody prognostyczne cechuje du�a ró�norodno�	. Prognozowanie cen 
rolnych mo�e odbywa	 si� przy wykorzystaniu modeli ilo�ciowych, sformali-
zowanych, jak i podej�	 jako�ciowych bazuj�cych na ekspertyzach indywidual-
nych i zespo�owych. W praktyce ��czy si� wyniki uzyskiwane z modeli ilo�cio-
wych z wiedz� niesformalizowan�, eksperck�. Wybór metod i technik 
prognostycznych jest ograniczony wiedz� prognosty. Najlepiej by�oby, aby pro-
gnosta dysponowa� wiedz� o mechanizmach ekonomicznych, wiedz� statystycz-
no-ekonometryczn� oraz wyczuciem rynku. Trudno jest jednak znale�	 takie 
osoby, st�d w zale�no�ci od wiedzy i do�wiadczenia prognosty przyjmowane 
rozwi�zania s� mniej lub bardziej sformalizowane. Polega to najcz��ciej na wy-
korzystywaniu ró�nych analiz ilo�ciowych jako podstawy formu�owania wnio-
sków ko�cowych przez ekspertów lub na korygowaniu przez ekspertów prognoz 
otrzymywanych przy wykorzystaniu modeli ilo�ciowych. 

Metody prognostyczne s� w ró�nym stopniu sformalizowane, a tak�e ró�-
nie klasyfikowane. Niemniej jednak ich istota polega zawsze na uchwyceniu 
prawid�owo�ci w prognozowanym zjawisku w przesz�o�ci i próbie ekstrapolacji 
(bezpo�redniej lub z pewnymi korektami) tych prawid�owo�ci w przysz�o�	.  
W tej cz��ci monografii skupimy si� na przedstawieniu najwa�niejszych modeli 
prognostycznych, które mog� by	 wykorzystywane w prognozowaniu cen rol-
nych i cen detalicznych �ywno�ci. 

1.2. Wiedza o mechanizmach rynkowych 

Prognozowanie parametrów rynkowych, w tym cen, jest znacznie utrud-
nione, je�eli nie niemo�liwe, bez znajomo�ci mechanizmów rynkowych. St�d, 
podstaw� formu�owania s�dów i oczekiwa� na temat przysz�o�ci jest wiedza do-
tycz�ca praw rz�dz�cych rynkiem rolno-�ywno�ciowym. Szczególnie wa�na jest 
znajomo�	 wspó�czesnych, kluczowych uwarunkowa� kszta�towania si� cen na 
tym rynku, do których zaliczamy: uwarunkowania globalne i poziom� transmi-
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sj� cen, kszta�towanie si� cen w �a�cuchu marketingowym i pionow� transmisj� 
cen, interakcje mi�dzy rynkami produktów rolnych oraz polityk� ekonomiczn�. 

Procesy integracji i globalizacji sprawiaj�, �e kszta�towanie si� cen su-
rowców rolnych w danym kraju wynika nie tylko z relacji popytowo- 
-poda�owych w kraju, lecz tak�e z sytuacji na rynkach �wiatowych. O obrazie 
rynku �wiatowego decyduj� kraje lub regiony maj�ce znaczny udzia� w wymia-
nie mi�dzynarodowej, w wyniku czego sytuacja popytowo-poda�owa na zwi�-
zanych z nimi rynkach ma istotne znaczenie dla procesu kszta�towania si� cen 
na �wiecie. O cenie �wiatowej decyduj� tzw. „du�e kraje”, których potencja� 
produkcyjny, eksportowy lub importowy jest znacz�cy w skali globalnej. Kon-
sumenci i producenci w tzw. „ma�ych krajach” przyjmuj� ceny �wiatowe jako 
dane. Ustalenie ceny danego produktu na ca�ym �wiecie na jednym poziomie 
w teorii ekonomicznej wyja�niane jest dzia�aniem „prawa jednej ceny” (Law of 
One Price – LOP). 

W rzeczywisto�ci ceny równowagi na ró�nych rynkach cz�sto nie s� rów-
ne teoretycznej cenie �wiatowej. Wynika to st�d, �e o handlu decyduj� koszty 
transferu. W rzeczywisto�ci ró�nice cenowe mog� by	 przez d�u�szy czas wy�-
sze lub ni�sze od kosztów transferu. Wynika	 to mo�e z  braku pe�nej informacji 
o cenach i ilo�ciach oferowanych i po��danych w �wiecie, preferowania towa-
rów z okre�lonego obszaru, czy ogranicze� instytucjonalnych i prawnych wy-
miany handlowej [Tomek, Robinson 2001].  

Polska z uwagi na relatywnie niewielki potencja� produkcyjny, jak i kon-
sumpcyjny, w analizach traktowana jest jako tzw. „ma�y kraj”. Konsekwencj� 
takiego za�o�enia jest uznanie, �e jest tzw. biorc� ceny �wiatowej. Z przeprowa-
dzonych bada� wynika, �e ceny w surowców rolnych Polsce s� w g�ównej mie-
rze pochodn� cen europejskich i �wiatowych, za� uwarunkowania krajowe tylko 
nieznacznie modyfikuj� kszta�towanie si� cen. Ceny krajowe produktów,  
a zw�aszcza surowców rolnych, nie odbiegaj� znacz�co od ich odpowiedników 
na rynku europejskim lub �wiatowym. Oczywi�cie dzieje si� to z uwzgl�dnie-
niem kosztów transferu oraz zmian kursów walutowych. Równie� reakcje cen 
krajowych na zmiany cen �wiatowych s� bardzo szybkie i znacz�co wzros�y od 
momentu wej�cia Polski do UE. Konsekwencj� tego jest konieczno�	 wnikliwej 
obserwacji uwarunkowa� kszta�tuj�cych �wiatowe i europejskie ceny surowców 
rolnych. Z prognostycznego punktu widzenia bardziej zasadne na wielu rynkach 
by�oby prognozowanie cen krajowych, jako funkcji cen �wiatowych oraz kursu 
walutowego. 

Problem kszta�towania si� cen w �a�cuchu marketingowym i przebiegu 
pionowej transmisji cen zwi�zany jest z faktem, �e na rynku rolno- 
-�ywno�ciowym funkcjonuje wiele podmiotów, pocz�wszy od przedsi�biorstw 
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produkuj�cych �rodki do produkcji, a sko�czywszy na detalistach sprzedaj�cych 
�ywno�	 w postaci produktów finalnych. Rozpatruj�c ceny produktów rolnych  
i �ywno�ci, w najprostszym uj�ciu mo�emy wyró�ni	 poziomy: konsumenta, 
przetwórcy rolno-spo�ywczego oraz producenta rolnego. W warunkach równo-
wagi rynkowej ka�dy z podmiotów maksymalizuje swoj� funkcj� celu. Ceny  
w takim uk�adzie pe�ni� funkcj� regulatora procesów rynkowych, aczkolwiek 
proces ten przebiega inaczej w okresie krótkim, ni� w okresie d�ugim. 

Przep�yw towarów odbywa si� od producenta rolnego do konsumenta. 
Towary w ka�dym kolejnym ogniwie �a�cucha marketingowego s� przetwarza-
ne i wzbogacane, przez co zwi�kszeniu ulega ich warto�	, a zatem i cena. Jed-
nak to popyt finalny (konsumencki) wyznacza warunki dla popytu pochodnego: 
popytu w przetwórstwie, a nast�pnie popytu na surowce rolne, a co za tym idzie 
na czynniki produkcji w rolnictwie. Wraz z rozwojem gospodarczym i wzrostem 
dochodów ludno�ci nast�puje nie tylko zmniejszenie udzia�u wydatków na �yw-
no�	 w wydatkach ogó�em, ale ulega zmianie struktura popytu. 

Teoretycznie, w krótkim okresie ruchy cen obserwowane w �a�cuchu 
marketingowym powinny odzwierciedla	 zmiany cen na rynku towaru stano-
wi�cego pierwsze ogniwo, je�eli inne elementy nie uleg�y zmianie. Oznacza to, 
�e zmiany cen surowców rolniczych powinny znajdowa	 odzwierciedlenie  
w zmianach cen produktów �ywno�ciowych z nich wytwarzanych. Wyniki wie-
lu bada� np. [Figiel 2002] potwierdzaj�, �e wyst�puje d�ugookresowa zale�no�	 
przyczynowo-skutkowa w procesie pionowej transmisji cen. 

W rzeczywisto�ci, w krótszych okresach zmiany cen w jednym ogniwie 
�a�cucha marketingowego nie musz� wywo�ywa	 zmian cen w innym ogniwie 
tego �a�cucha. Maj� tu miejsce odchylenia powodowane ró�nymi przyczynami. 
Na ogó� krótszy okres reakcji wyst�puje na rynkach tych produktów, w cenie 
detalicznej których zawarty jest du�y udzia� surowca rolniczego, albo forma 
produktu finalnego niewiele si� ró�ni od surowca wytwarzanego w gospodar-
stwach rolnych (np. �wie�e owoce i warzywa). Gdy w produktach finalnych za-
warty jest du�y udzia� komponentów zwi�zanych z przetwórstwem i obrotem, 
reakcja jest bardzo s�aba. 

Ze wzgl�du na interakcje mi�dzy rynkami ró�nych towarów rolnych  
i produktów �ywno�ciowych w prognozowaniu cen rolno-�ywno�ciowych, nale-
�y równie� uwzgl�dnia	 wyst�puj�ce w tym zakresie powi�zania. Ka�dy produ-
cent w oparciu o relacje mi�dzy cenami czynników produkcji, relacje mi�dzy 
cenami produktów sprzedawanych oraz relacje cen produktów sprzedawanych 
do kupowanych podejmuje decyzje zarówno o charakterze operacyjnym, jak  
i inwestycyjnym [Rembisz 2007]. Z kolei, konsument, w oparciu o relacje u�y-
teczno�ci do cen decyduje o zakupie produktów. 
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Istotne s� dwa rodzaje zwi�zków mi�dzy produktami rolnymi: substytu-
cyjny i komplementarny. Pierwszy z nich wi��e si� z tym, �e ograniczone i te 
same zasoby (np. ziemia) mog� by	 wykorzystywane do produkcji ró�nych su-
rowców. Komplementarno�	 polega natomiast na wzajemnym uzupe�nianiu. 
Przyk�adowo, produkcja ro�linna powi�zana jest z produkcj� zwierz�c� poprzez 
pasze i nawozy organiczne. 

Z punktu widzenia konsumenta, który dysponuje pewnym ograniczonym 
bud�etem, popyt na dany produkt zale�ny jest od wielu czynników, w tym jego 
cen i cen towarów substytucyjnych. Nadmierny wzrost cen na jednym rynku 
powoduje spadek popytu na dane dobro w wyniku zmian preferencji konsumen-
tów (efekt substytucji). Oczywi�cie zmiany preferencji nie dokonuj� si� na-
tychmiast z uwagi na utrzymywane zapasy czy przyzwyczajenia. Na rynku dóbr 
finalnych równie� wyst�puj� efekty komplementarno�ci. 

Istotnym aspektem prognozowania cen jest polityka ekonomiczna. Sektor 
rolno-�ywno�ciowy jest jednym z tych, które podlegaj� najsilniejszym regula-
cjom. Obok wspierania dochodów producentów rolnych interwencjonizm mo�e 
mie	 na celu mi�dzy innymi zapewnienie: samowystarczalno�ci w zakresie pro-
dukcji, niskiego poziomu cen p�aconych przez konsumentów czy ograniczanie 
niestabilno�ci cen i dochodów [Tomek, Robinson 2001]. Stosowane instrumenty 
polityki makroekonomicznej, handlowej i rolnej bezpo�rednio lub po�rednio 
wp�ywaj� na ceny produktów rolnych i �ywno�ciowych. 

Prognozuj�c ceny produktów rolno-�ywno�ciowych, szczególn� uwag� 
nale�y zwróci	 na instrumenty interwencji rynkowej zmierzaj�ce do bezpo�red-
niego kontrolowania poda�y rynkowej surowców rolnych (kwoty produkcyjne, 
kwoty importowe, zakupy interwencyjne, bariery pozataryfowe itp.) lub te� po-
�redniej kontroli poda�y (np. obci��enia importowe, subsydia eksportowe).  
W ostatnich latach coraz wi�kszy wp�yw na rynki rolne ma polityka energetycz-
na. Wprowadzenie w wielu krajach minimalnych limitów na zawarto�	 biokom-
ponentów w paliwach spowodowa�o wzrost �wiatowego popytu na surowce rol-
ne oraz doprowadzi�o do mocniejszego powi�zania cen produktów rolnych (i ich 
zmienno�ci) z cenami ropy naftowej. Bezpo�rednie oddzia�ywanie tej polityki 
dotyczy w najwi�kszym stopniu takich ro�lin, jak rzepak, kukurydza, trzcina 
cukrowa czy palma kokosowa [Abbott i in. 2008, Tyner 2010, Rosiak i in. 
2011]. Natomiast efektem po�rednim jest wp�yw tej polityki na pozosta�e rynki 
ro�linne i rynki produktów zwierz�cych. 

Wszystkie powy�sze dzia�ania interwencyjne maj� swoje odzwierciedle-
nie w sposobie kszta�towania si� cen surowców rolnych. Os�abiaj� i deformuj� 
naturalne procesy rynkowe, przez co ceny rynkowe w d�ugich i w krótkich okre-
sach kszta�tuj� si� nieco inaczej ni� w przypadku braku takich rozwi�za� insty-
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tucjonalnych. Problem prognostyczny polega na tym, �e w wi�kszo�ci przypad-
ków dzia�ania te maj� charakter okresowy i do�	 trudno jest oszacowa	 osta-
teczny wp�yw ka�dej z form interwencji, szczególnie w d�ugim okresie. 

1.3. Informacje rynkowe 

Podstaw� przewidywania cen w przysz�o�ci jest szeroko rozumiana in-
formacja rynkowa [Borkowski 2003]. Obejmuje ona dane statystyczne, raporty  
i inne opracowania bran�owe umo�liwiaj�ce formu�owanie oczekiwa�, a co za 
tym idzie prognozowanie cen. Mo�na wyró�ni	 kilka kategorii informacji ryn-
kowej. Pierwsz� z nich s� dane o cenach krajowych i �wiatowych. W rzeczywi-
sto�ci gospodarczej – inaczej ni� w przypadku uj�cia mechanizmów rynkowych 
w teorii ekonomii – nie mo�na mówi	 o jednej cenie rynkowej w danym okresie. 
Istnieje wi�c wiele �róde� informacji pierwotnej o cenach kszta�tuj�cych si�  
w danym czasie na rynku rolnym. Do pierwotnych �róde� nale�� gie�dy towaro-
we, rynki hurtowe czy targowiska, natomiast do wtórnych ró�nego rodzaju ser-
wisy czy urz�dy statystyczne. 

W Polsce do najwa�niejszych pierwotnych �róde� tego typu informacji za-
liczy	 mo�na m.in.: 
� Warszawsk� Gie�d� Towarow� (WGT) (www.wgt.com.pl) wraz z platfor-

m� e-WGT ( https://www.ewgt.com.pl/); 
� Gie�d� Rolno-paliwow� Rol-petrol (http://www.rolpetrol.com.pl/); 
� Internetow� Gie�d� NetBrokers, która jest platform� skierowan� do firm 

dzia�aj�cych na rynku rolno-spo�ywczym (http://www.netb.pl/); 
� Portal informacyjny Fresh-market.pl (http://www.fresh-market.pl/) specja-

lizuj�cy si� w informacjach z bran�y owocowo warzywnej; 
� Strony internetowe wybranych rynków hurtowych; 
� Portale internetowe serwisów bran�y rolno-spo�ywczej przyk�adowo: 

(http://www.farmer.pl/), (http://www.dlahandlu.pl/gielda/gielda_3.html), 
(http://www.portalspozywczy.pl/gielda/). 

Wiele �wiatowych i europejskich gie�d (funkcjonuj�cych w ramach ró�-
nych grup kapita�owych) oferuje instrumenty pochodne oparte na towarach rol-
nych. Do najwa�niejszych gie�d umo�liwiaj�cych zawieranie takich transakcji  
i w rezultacie odkrywanie przysz�ych cen mo�na zaliczy	 m.in.: 
� CME Group, w której sk�ad wchodz� gie�dy CME, CBOT, NYMEX oraz 

COMEX (www.cmegroup.com); 
� Intercontinental Exchange (www.theice.com/homepage.jhtml); 
� Kansas City Board of Trade (www.kcbt.com); 
� NYSE Euronext (https://europeanequities.nyx.com); 
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� Budapest Stock Exchange (http://bse.hu/); 
� BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br). 

Wtórne �ród�a informacji o cenach w Polsce i na �wiecie to m.in.: 
� Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW 

(www.minrol.gov.pl); 
� GUS (http://www.stat.gov.pl); 
� Komisja Europejska (http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/price-

monitoring/index_en.htm); 
� Bank wiatowy (http://go.worldbank.org/2O4NGVQC00); 
� MFW (http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx); 
� USDA (http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome); 
� FAO (http://faostat.fao.org/site/682/default.aspx#ancor). 

Drug� wa�n� kategori� informacji rynkowej s� informacje makroekono-
miczne, ze wzgl�du na bardzo istotn� rol� czynników ogólnogospodarczych  
w kszta�towaniu sytuacji popytowo-poda�owej na rynkach rolnych. Zmiany pa-
rametrów makroekonomicznych, takich jak wzrost gospodarczy, stopy procen-
towe, kursy wymiany walut b�d� stopy opodatkowania mog� znacz�co wp�ywa	 
na ceny produktów rolno-�ywno�ciowych, koszty produkcji czy popyt. Poni�ej 
podajemy odno�niki do wybranych instytucji gromadz�cych tego typu dane  
i informacje: 
� http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/macro.html; 
� http://www.e-petrol.pl; 
� http://www.stat.gov.pl/gus; 
� http://www.nbp.pl/; 
� http://www.gpw.pl/. 

Do instytucji oceniaj�cych sytuacj� ogólnogospodarcz� i koniunktur�  
w skali globalnej nale�� mi�dzy innymi OECD, Bank wiatowy, Mi�dzynaro-
dowy Fundusz Walutowy (MFW) czy Europejski Bank Centralny (EBC). Oto 
odno�niki do wybranych instytucji gromadz�cych dane i informacje o sytuacji  
w �wiatowej gospodarce: 
� http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/; 
� http://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.pl.html; 
� http://www.oecd.org/; 
� http://www.worldbank.org/; 
� http://www.imf.org/external/index.htm. 

Znacz�c� rol� w podejmowaniu racjonalnych decyzji gospodarczych od-
grywaj� instytucje opracowuj�ce analizy i prognozy (projekcje) sektorowe. Klu-
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czow� rol� w prowadzeniu bada� naukowych oraz opracowywaniu tego rodzaju 
analiz w zakresie agrobiznesu w Polsce odgrywaj�: 
� Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki �ywno�ciowej – Pa�stwowy In-

stytut Badawczy (wa�n� cz��ci� analiz rynkowych s� eksperckie krótko-  
i �rednioterminowe prognozy rozwoju wybranych kategorii rynkowych); 
(http://www.ierigz.waw.pl/publikacje); 

� Agencja Rynku Rolnego (ARR) – np. raporty tygodniowe i miesi�czne o sy-
tuacji na rynkach rolnych w Polsce i na �wiecie oraz cyklicznie prognozy 
wykonywane przy udziale Zespo�u Ekspertów ds. Prognozowania Cen Pod-
stawowych Produktów Rolniczych (http://www.arr.gov.pl/); 

� Bank Gospodarki �ywno�ciowej (BG�) wraz raportami i prognozami cen 
(http://analizy.bgz.pl/information/analysis/cat/sektor-rolny); 

� Zespó� Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych dzia�aj�cy w ramach 
Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA udost�pnia informacje 
dotycz�ce rynków zagranicznych (http://www.fapa.com.pl). 

Najbardziej kompleksowe �rednio- i d�ugookresowe projekcje dla sektora 
rolnego, w tym projekcje cen surowców rolnych, opracowuj� instytucje mi�dzy-
narodowe, w których przeprowadza si� analizy z wykorzystaniem modeli rów-
nowagi cz�stkowej. Nale�� do nich: 
� Model AGLINK-COSIMO (OECD i FAO) (http://stats.oecd.org/), 
� Model FAPRI (Instytutu FAPRI) (http://www.fapri.iastate.edu/outlook/), 
� USDA, w ramach którego prace prowadzi World Agricultural Outlook Bo-

ard (WAOB) – (http://www.usda.gov/oce/commodity/index.htm). 
Informacji dotycz�cych przewidywanych zmian sytuacji popytowo-

poda�owej na wybranych rynkach rolnych na �wiecie warto poszukiwa	 tak�e 
stronach internetowych organizacji bran�owych, takich jak: 
� International Grain Council (http://www.igc.int/en/Default.aspx); 
� Strategie Grains (http://www.strategie-grains.com/); 
� International Sugar Organization (http://www.isosugar.org/); 
� Informa Agra (http://www.agra-net.com/portal2/); 
� IHS Global Insight (http://www.ihs.com/products/global-insight/industry-

analysis/agriculture/index.aspx). 
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2. Modele szeregów czasowych w krótkookresowym  
prognozowaniu cen surowców rolnych 

Modele szeregów czasowych nale�� do metod najcz��ciej wykorzystywa-
nych w prognozowaniu cen. Wychodzi si� w nich od za�o�enia, �e wystarczy 
pozna	 prawid�owo�ci w dynamice prognozowanego zjawiska bez konieczno�ci 
wnikania w czynniki le��ce u podstawy zmian w czasie. Wydaje si� to by	 za-
sadne, przy przyj�ciu za�o�enia, �e cena odzwierciedla wszystkie dost�pne in-
formacje. Metody prognostyczne s� w ró�nym stopniu sformalizowane i klasy-
fikowane. Niemniej jednak ich istota polega zawsze na uchwyceniu 
prawid�owo�ci w prognozowanym zjawisku w przesz�o�ci i próbie ekstrapolacji 
(bezpo�redniej lub z pewnymi korektami) tych prawid�owo�ci w przysz�o�	.  
W tym rozdziale przedstawiamy najwa�niejsze modele prognostyczne, które 
mog� by	 wykorzystywane w prognozowaniu cen rolnych. 

2.1. Model szeregu czasowego a prawid�owo�ci  

Podstaw� oceny zmienno�ci cen, a tak�e innych kategorii ekonomicznych, 
jest analiza graficzna szeregu czasowego lub wykorzystanie procedur staty-
stycznych. Umiej�tno�	 formu�owania wniosków w oparciu o graficzny prze-
bieg obserwacji stanowi niezb�dne minimum, jakie ka�dy analityk powinien po-
siada	. Roz�o�enie szeregu czasowego na poszczególne elementy sk�adowe nosi 
nazw� dekompozycji szeregu czasowego. Zak�ada si�, �e kszta�towanie si� ceny 
(Y) jest kombinacj� trendu (T), waha� cyklicznych (C), sezonowych (S) oraz 
przypadkowych (I). Podstawowe modele dekompozycji szeregu czasowego to: 

Yt = Tt+Ct+St+It (model addytywny)     (2.1) 
Yt = Tt�Ct�St�It (model multiplikatywny).    (2.2) 

W modelu addytywnym amplituda waha� wokó� trendu nie ulega zmia-
nom, natomiast w modelu multiplikatywnym amplitudy waha� (wariancje) s� 
proporcjonalne do poziomu trendu. W przypadku szeregów czasowych cen sto-
suje si� cz��ciej modele multiplikatywne lub log-addytywne. 

Istotne jest to, �e ka�dy z komponentów jest wyrazem oddzia�ywania ró�-
nego rodzaju specyficznych czynników na ceny. Trend jest wyrazem oddzia�y-
wania czynników d�ugookresowych, takich jak zmiany w popycie, zmiany pre-
ferencji czy inflacji. redniookresowe wahania cykliczne wynikaj� 
z oddzia�ywania mechanizmów cykli towarowych. Cykle towarów s� pochodn� 
zmian w poda�y (krajowej, jak i �wiatowej), opó�nie� mi�dzy momentem pod-
j�cia decyzji produkcyjnych a momentem pojawienia si� produktu na rynku, czy 
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te� uwarunkowa� psychologicznych. Wahania sezonowe wynikaj� ze zmiany  
w poda�y, popycie, kosztach maj�cych swoje �ród�o w kalendarzu. Wahania 
przypadkowe s� z kolei pochodn� czynników losowych, nieprzewidywalnych. 

Dekompozycja sama w sobie obejmuje tylko roz�o�enie szeregu czasowe-
go na poszczególne komponenty, prognozowanie za� stanowi nieformaln� eks-
trapolacj� poszczególnych komponentów. Pozwala to ��czy	 obserwacje poczy-
nione w toku analizy danych statystycznych z wiedz� pozastatystyczn�  
i do�wiadczeniem analityka. Prognoza jest wówczas sum� lub iloczynem (w za-
le�no�ci od modelu) prawid�owo�ci okre�laj�cych trend, wahania cykliczne  
i wahania sezonowe w okresie prognostycznym.  

Wykorzysta	 mo�na do tego zarówno formalne, jak i nieformalne sposoby 
ekstrapolacji poszczególnych sk�adowych. Trend jest najcz��ciej ekstrapolowa-
ny zgodnie z formalnym modelem (np. ekstrapolacja funkcji trendu). Wahania 
sezonowe zak�ada si� na poziomie �rednim, jaki by� obserwowany w okresie 
próby (�rednim) lub te� na poziomie z ostatniego roku. Podstaw� prognozy 
sk�adnika cyklicznego jest znajomo�	 mechanizmu rozwojowego cykli towaro-
wych (specjalnych). Za�o�enia co do kszta�towania si� waha� cyklicznych, opie-
raj� si� najcz��ciej na analogiach do przesz�ych cykli, informacjach o zmien-
nych wyprzedzaj�cych czy pozastatystycznej wiedzy prognosty [Hamulczuk 
2013, Sta�ko (red.) 2013]. 

2.2. Modele szeregów czasowych 

Do prognozowania cen surowców rolnych mo�na z powodzeniem wyko-
rzystywa	 ekonometryczne modele szeregów czasowych. S� to modele  
w znacznym stopniu sformalizowane, co z jednej strony stanowi ich zalet� 
(obiektywizm i poprawno�	 metodyczna), a z drugiej strony wad�, poniewa� ich 
stosowanie wymaga wiedzy statystycznej, której wi�kszo�	 uczestników rynku 
nie posiada. 

Punktem wyj�cia w zastosowaniach modeli szeregów czasowych w pro-
gnozowaniu cen surowców rolnych mog� by	 modele funkcji trendu ze zmien-
nymi zero-jedynkowymi dla waha� sezonowych oraz parametrami autoregresyj-
nymi. Analizy empiryczne wskazuj�, �e szeregi czasowe cen surowców rolnych, 
na których opiera si� ich krótkookresowe prognozowanie, najcz��ciej charakte-
ryzuj� si� wszystkim komponentami (trendem, cykliczno�ci�, sezonowo�ci�  
i wahaniami przypadkowymi). Zatem, model powinien by	 na tyle elastyczny, 
aby uchwyci	 powy�sze prawid�owo�ci. Ogólnie, taki model mo�na zapisa	  
w postaci równania 2.3: 
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gdzie:  
Yt – obserwowane zjawisko w czasie t, 
f(t) – funkcja trendu (z wyrazem wolnym) dla zmian d�ugookresowych, 
	 


�

1

1

r

i itiS�  – komponent sezonowy oparty na zmiennych zero-jedynkowych Sit 
przyjmuj�cych warto�	 1 w i-tym sezonie i zero w pozosta�ych, 
r – liczba sezonów w roku, 
�i – wspó�czynniki modelu obrazuj�ce oddzia�ywanie sezonowo�ci w sezonie i,  
�j – j-ty parametr autoregresyjny rz�du 1,2,…p pozwalaj�cy na uchwycenie cy-
kliczno�ci lub innych dostosowa� krótkookresowych,  
�t – sk�adnik losowy w czasie t. 

Estymacj� parametrów modelu 2.3 mo�na przeprowadzi	 na wiele sposo-
bów stosuj�c m.in.: procedur� dwustopniow�, uogólnion� metod� najmniejszych 
kwadratów (np. Cochrane-Orcutta), czy te� poprzez bezpo�rednie oszacowanie 
modelu 2.3 za pomoc� KMNK. 

W praktyce, w dynamicznych modelach z sezonowo�ci� nale�y zdecydo-
wa	 o liczbie opó�nie� p oraz ewentualnym zredukowaniu liczby zmiennych 
zero-jedynkowych dla waha� sezonowych. Mo�na dokona	 tego z wykorzysta-
niem metody regresji krokowej wstecz. Polega ona na tym, �e najpierw szacuje 
si� model ze zmiennymi czasowymi, wszystkimi zmiennymi sezonowymi i 2-4 
opó�nieniami zmiennej obja�nianej. Nast�pnie pojedynczo usuwamy zmienne 
statystycznie nieistotne (na podstawie statystyki t-Studenta czy statystyki F). Po 
oszacowaniu parametrów funkcji trendu warto�	 prognozy t+h oblicza si� po-
przez ekstrapolacj� funkcji na okres prognozowany h jako t+h=f(t+h). 

Zastosowanie tego podej�cia wymaga, aby odchylenia zjawiska wokó� 
trendu i sezonowo�ci charakteryzowa�y si� stacjonarno�ci�. Brak stacjonarno�ci 
objawia si� m.in. bliskim jedno�ci wspó�czynnikiem �1 w modelu autoregresji 
rz�du pierwszego. Oznacza to, �e odchylenia od d�ugookresowego trendu nie 
maj� tendencji do zanikania w czasie. Wówczas lepiej zastosowa	 modele klasy 
SARIMA. O ile w przypadku danych rocznych czy kwartalnych nie jest to z re-
gu�y konieczne, to dla danych miesi�cznych czy tygodniowych modele SARI-
MA stosuje si� cz�sto.  

Pod poj�ciem modele SARIMA b�dziemy rozumieli szerok� klas� stacjo-
narnych i niestacjonarnych procesów autoregresji i �redniej ruchomej. Modele te 
mog� by	 wykorzystywane zarówno gdy dane charakteryzuj� si� sezonowo�ci�, 
jak i w przypadku braku waha� sezonowych. Model mo�e by	 opisany za po-
moc� notacji: SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S. Oznaczenia p, d, q odnosz� si� odpo-
wiednio do: rz�du autoregresji, rz�du integracji i rz�du �redniej ruchomej niese-
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zonowej cz��ci modelu. Z kolei P, D, Q, oznaczaj� odpowiednio rz�d: autore-
gresji, ró�nicowania i opó�nienia �redniej ruchomej sezonowej cz��ci modelu. 
Warto�	 parametru S wskazuje na liczb� okresów w roku, np. dla danych kwar-
talnych S=4. 

Stacjonarny proces SARMA(p,q)(P,Q)S uwzgl�dniaj�cy wahania sezono-
we dla S sezonów zapiszemy jako: 
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gdzie:  
Yt-i, – analizowana zmienna w okresie t-i,  
p, P, q, Q – rz�d autoregresji i �redniej ruchomej modelu,  

0� , i� , �i, �i ,� i – parametry modelu,  

t�  – sk�adnik losowy. 
W skrócie oznacza to, �e poziom zjawiska, jak i jego prognozy, zale�� od: 

p ostatnich obserwacji, P sezonowych opó�nie�, q ostatnich b��dów i Q sezo-
nowych opó�nie� b��dów. Je�eli nie ma istotnych waha� sezonowych, wówczas 
model mo�na zredukowa	 o cz��	 sezonow� do postaci ARMA(p,q). 

Model 2.4 mo�na stosowa	 jedynie w przypadku szeregów stacjonarnych, 
a takie praktycznie w przypadku cen rolnych bardzo rzadko wyst�puj�. Wów-
czas nale�y doprowadzi	 dane do stacjonarno�ci poprzez ich ró�nicowanie. Nie-
sezonowe ró�nicowanie polega na d-krotnym obliczaniu ró�nic s�siednich ob-
serwacji 1

�� ttt YYY . Zró�nicowany d-krotnie szereg czasowy oznaczymy za 
pomoc� operatora ró�nicowania jako t

d
t

d YBY )1( 
�� . Je�eli dane charakteryzuj� 
si� sezonowym pierwiastkiem jednostkowym, wówczas nale�y dokona	 ró�ni-
cowania z krokiem sezonowym. Polega to na obliczaniu ró�nic mi�dzy analo-
gicznymi obserwacjami w kolejnych latach, co zapiszemy jako StttS YYY 

�� . 
Szereg czasowy zró�nicowany D-krotnie mo�na zapisa	 z wykorzystaniem ope-
ratorów ró�nicowania jako t

DS
t

D
S YBY )1( 
�� . St�d szereg czasowy zró�nicowa-

ny z krokiem niesezonowym i sezonowym mo�na zapisa	: (1-B)d(1-BS)DYt. Al-
ternatyw� jest eliminacja trendu za pomoc� funkcji trendu (ale tylko dla 
szeregów trendostacjonarnych), a sezonowo�ci za pomoc� modeli ze zmiennymi 
zero-jedynkowymi, dekompozycji sezonowej czy metody Fouriera. 

Ogólny zapis modeli SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S b�dzie nast�puj�cy [Box, 
Jenkins 1983]: 

t
S

t
DSdS BBYBBBB ��� )()()1()1)(()( 0 ���

�   (2.5) 

gdzie: )(B� , )(B , )( SB� , )( SB�  operatory przesuni�cia autoregresji i �redniej 
ruchomej niesezonowej i sezonowej cz��ci modelu.  
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Implementacja modelu obejmuje fazy: identyfikacji modelu (kwestie 
przekszta�ce�, krotno�ci ró�nicowa�, opó�nie�), estymacj� modelu oraz jego 
weryfikacj� i praktyczne wykorzystanie do celów prognostycznych. Obecnie 
dokonuje si� tego najcz��ciej w sposób automatyczny w programach kompute-
rowych w oparciu o kryteria informacyjne modelu. 

Modele 2.4-2.5 mog� by	 rozszerzone o dodatkowe zmienne determini-
styczne. W roli zmiennych obja�niaj�cych mo�e wyst�pi	 praktycznie ka�da 
ze zmiennych, która wp�ywa na poziom prognozowanego zjawiska (szczegól-
nie zmienne wyprzedzaj�ce). Natomiast w praktyce szeregów czasowych jest 
to ograniczane do zmiennych, za pomoc� których ujmujemy zmiany struktu-
ralne i warto�ci odstaj�ce. Przeprowadza si� to przede wszystkim po to, aby 
dokona	 linearyzacji szeregów czasowych. W�ród takich zmiennych nale�y 
wskaza	 mi�dzy innymi: zmienne obrazuj�ce skokowe trwa�e lub przej�ciowe 
zmiany poziomu zjawiska oraz zmienne pozwalaj�ce na uchwycenie jednora-
zowych zmian. 

Je�eli przyjmiemy oryginalny szereg czasowy jako punkt wyj�cia, wów-
czas jego poziom zapiszemy jako [Findley i in. 1998, X-12-ARIMA… 2011]: 

tti
i

it ZXY �� 	 ,� ,     (2.6) 

gdzie: i�  – parametr stoj�cy przy i-tej zmiennej obja�niaj�cej tiX , , tZ  to reszty 
modelu szacowane za pomoc� modelu SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S danego równa-
niem 2.5. Po podstawieniu 2.5 do 2.6 otrzymujemy model regARIMA, który 
mo�na zapisa	 nast�puj�co [X-12-ARIMA…  2011]: 
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Automatyczna procedura szacowania parametrów modelu regARIMA 
wbudowana jest w metody X-12-ARIMA oraz TRAMO-SEATS, które s� do-
st�pne w darmowych programach: DEMETRA + oraz GRETL. Metoda X-12-
ARIMA sk�ada si� z trzech etapów [Findley i in. 1998, X-12-ARIMA… 2011]. 
W pierwszym stosuje si� model RegARIMA celem m.in. oczyszczenia szeregu 
czasowego z wp�ywu zaburze� o charakterze szokowym i jego linearyzacji.  
W tym kroku obliczana jest równie� prognoza. W drugim kroku przeprowadza-
na jest dekompozycja szeregu czasowego za pomoc� odpowiednio dobranych 
�rednich ruchomych, które s�u�� do oszacowania trendu-cyklu i komponentu 
sezonowego, co pozwala na wszechstronne poznanie wyst�puj�cych prawid�o-
wo�ci. W trzecim etapie, przeprowadzana jest kompleksowa walidacja modelu. 

Alternatyw� dla ekonometrycznych modeli szeregów czasowych s� mode-
le adaptacyjne, a w�ród nich modele wyg�adzania wyk�adniczego. Brak jest  
w nich za�o�e� co do postaci analitycznej mechanizmu opisuj�cego zjawisko, 
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za� parametry modeli dostosowuj� si� do zmian w czasie. Modele wyg�adzania 
wyk�adniczego mo�na podzieli	 z uwagi na w�a�ciwo�ci trendu (brak, addytyw-
ny, multiplikatywny) oraz charakter waha� sezonowych (brak, addytywne lub 
multiplikatywne). W ostatnich latach rozbudowano modele wyg�adzania wy-
k�adniczego rozszerzono o czynnik t�umi�cy trend (damping factor). Ca�o�	 
przedstawiono w postaci schematu w rozdziale 4.2.  

Maj�c na uwadze, �e ceny surowców rolnych, jak i ceny detaliczne pro-
duktów �ywno�ciowych, charakteryzuj� si� sezonowo�ci� oraz trendem, do ich 
prognozowania nale�y wykorzystywa	 modele uwzgl�dniaj�ce ten rodzaj wa-
ha�. Addytywny model Holta-Wintersa z czynnikiem t�umi�cym wydaje si� by	 
najbardziej uniwersalny i u�yteczny w prognozowaniu cen surowców rolnych, 
oznaczony w schemacie jako (AAdA). Jego uniwersalizm wynika z trzech czyn-
ników. Po pierwsze, mo�na go zastosowa	 do danych opisywanych w postaci 
modelu multiplikatywnego po uprzednim zlogarytmowaniu danych. Po drugie, 
pozwala opisa	 wszytki potencjalne rodzaje waha� (oprócz zmian struktural-
nych). Po trzecie, zawiera czynnik t�umi�cy, którego celem jest niedopuszczenie 
do przeszacowania lub niedoszacowania prognoz w d�u�szym horyzoncie cza-
sowym. Wszystkie modele wyg�adzania wyk�adniczego �atwo mo�na zaimple-
mentowa	 wykorzystuj�c arkusz kalkulacyjny rozpisuj�c poszczególne wzory 
na formu�y. Dodatek SOLVER mo�na wykorzysta	 w celu minimalizacji b��-
dów prognoz.  

2.3. Kwestie aplikacyjne 

W tym podrozdziale przedstawimy kilka mo�liwych podej�	, w których 
prognoza budowana jest na podstawie tylko i wy��cznie historycznych informa-
cji. Podstaw� dla wyboru metod jest zawsze identyfikacja prawid�owo�ci po-
przez ocen� merytoryczn�, graficzn� czy statystyczn�. Pomiar tych prawid�owo-
�ci nie jest konieczny do wyznaczenia prognozy, ale pozwala lepiej zrozumie	 
zjawisko i w efekcie ko�cowym dokona	 merytorycznej oceny jako�ci modelu 
czy realno�ci obliczonych prognoz. Zastosowanie modeli szeregów czasowych 
mo�e mie	 charakter bezpo�redni lub te� prognoza mo�e by	 wyliczana w dro-
dze procedur wielostopniowych. W pierwszym przypadku efektem ko�cowym 
prognozowania jest ostateczna prognoza zjawiska. W drugim przypadku mo�li-
we jest ��czenie wielu modeli w celu uzyskania ostatecznej prognozy.  

Procedury wielostopniowe najcz��ciej wi��� si� z zastosowaniem do pro-
gnozowania modelu dekompozycji szeregu czasowego. W ramach dekompozy-
cji mo�na wyodr�bni	 wahania sezonowe (np. metoda X-12-ARIMA), a nast�p-
nie prognozowa	 szereg czasowy bez waha� sezonowych. Dekompozycj� 
mo�emy dodatkowo rozszerzy	 o wyodr�bnienie trendu za pomoc� np. liniowej 



 25

lub wyk�adniczej linii trendu. Jest to zasadne wówczas, gdy zjawisko podlega 
deterministycznemu trendowi w d�ugim okresie, od którego (jako poziomu pew-
nej równowagi) nast�puj� pewne odchylenia w gór� i w dó� przyjmuj�ce charak-
ter cykliczny. Szereg skorygowany z waha� sezonowych i trendu zawiera waha-
nia cykliczne i przypadkowe. Aby obliczy	 ostateczn� prognoz�, nale�a�oby: 
dokona	 ekstrapolacji trendu, uwzgl�dni	 wahania sezonowe oraz prognoz� 
cz�stkow� szeregu czasowego powsta�ego po eliminacji trendu i sezonowo�ci. 

Prognozowanie w tym przypadku daje mo�liwo�ci analitykom wykorzy-
stania swojej wiedzy. Ostateczna prognoza stanowi wówczas sum� prognoz 
cz�stkowych: ekstrapolacji trendu oraz uwzgl�dnienia waha� sezonowych i cy-
klicznych dla prognozowanego okresu. W tym przypadku prognoza sk�adnika 
cyklicznego mo�e mie	 równie� nieformalny charakter. Szacunek (prognoz�) 
waha� cyklicznych na okresy przysz�e opieramy jednocze�nie na wielu prze-
s�ankach, a mianowicie analogiach co do kszta�tu poprzednich cykli, ewentual-
nie kszta�towania si� zmiennych wyprzedzaj�cych, których zmiany wcze�niej 
mog� informowa	 nas o tym, co si� mo�e wydarzy	 w przysz�o�ci, na podstawie 
informacji rynkowej z ró�nych �róde�. Istotn� rol� odgrywa tutaj prognosta do-
konuj�cy selekcji czynników i oceniaj�cy ich wa�no�	. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz mo�na zaproponowa	 pewne 
rozwi�zania metodyczne przydatne w prognozowaniu cen wybranych surowców 
rolnych w Polsce na podstawie modeli szeregów czasowych. Do prognozowania 
cen zbó� mo�na rekomendowa	 nast�puj�ce metody: 
� klasyczn� dekompozycj� szeregu czasowego – metoda ta zasadniczo jest 

odporna na zmiany strukturalne, mo�na przy okazji wykorzysta	 wiedz� 
eksperck� w celu przewidywania sk�adnika cyklicznego; 

� metod� regARIMA ze zmiennymi dla uchwycenia zmian strukturalnych, 
jest ona oprogramowana w ramach procedury X-12-ARIMA; 

� modele Holta (po wcze�niejszym wyeliminowaniu sezonowo�ci) lub Holta- 
-Wintersa z czynnikiem wyg�adzaj�cym. 

Prognozowanie cen mleka i produktów mlecznych ma swoj� specyfik� 
wyra�aj�c� si� tym, �e modele s� z regu�y dobrze dopasowane do danych (dane 
s� wyg�adzone), ale prognozy w horyzoncie jednego roku nie s� ju� tak dok�ad-
ne. rednie b��dy prognoz wygas�ych na 12 miesi�cy naprzód wykonane w la-
tach 2008-2011 wynios�y 14-16%, co i tak jest warto�ci� dwukrotnie ni�sz� ni� 
w przypadku prognoz cen pszenicy [Hamulczuk, Klimkowski 2011]. Mo�liwe 
jest równie� pojawianie si� nag�ych szoków, cz�sto popytowych, wyra�aj�cych 
si� gwa�townymi zmianami cen (np. lata 2007-2008). Bior�c pod uwag� te 
wszystkie uwarunkowania, sugerujemy klasyczn� dekompozycj� szeregu cza-
sowego. Jej zastosowanie wi��e si� z mo�liwo�ci� eksperckiego przewidywania 



 26

waha� cyklicznych, które wynikaj� z wielu czynników: popytowych, ogranicze� 
produkcyjnych oraz czynników natury psychologicznej (uwaga: w przypadku 
cen SMP brak jest sezonowo�ci). Nale�y mie	 na uwadze to, �e cykle te w nie-
wielkim stopniu powi�zane s� z innym cyklami w rolnictwie. Metod� dekompo-
zycji mo�na zmodyfikowa	 w ten sposób, �e po eliminacji sezonowo�ci oraz 
trendu pozosta�� cz��	 zmienno�ci mo�na prognozowa	 za pomoc� modelu Hol-
ta z trendem gasn�cym lub te� na podstawie modelu autoregresji (rz�du 1-3). Do 
prognozowania tych cen mo�na wykorzysta	 równie� modele SARIMA oraz 
regARIMA. Mog� to by	 modele zarówno z sezonowym, jak i niesezonowym 
ró�nicowaniem danych. 

Specyfika prognozowania cen p�aconych za �ywiec producentom rolnym 
wynika st�d, �e poszczególne rodzaje mi�sa s� dobrami substytucyjnymi. Zatem 
musz� istnie	 mi�dzy ich cenami silne zale�no�ci. Jednak wyniki analiz wskazu-
j�, �e to jedynie ceny drobiu i ceny wieprzowiny maj� zbli�ony przebieg (trend, 
cykl, sezonowo�	). Ceny wo�owiny charakteryzuj� si� du�� podatno�ci� na szo-
ki (przyk�ad BSE, integracja z UE, uregulowania handlu mi�dzynarodowego). 
Powoduje to, �e prognozowanie tych cen mo�e odbywa	 si� na podstawie ró�-
nych modeli lub te� z ró�nymi specyfikacjami. W �wietle tego do prognozowa-
nia cen mi�sa mo�na rekomendowa	 kilka ró�nych metod. 

W szeregach cen wieprzowiny, drobiu czy baraniny brak jest wi�kszych 
zmian strukturalnych, st�d te� mo�na je prognozowa	 na podstawie wi�kszo�ci 
modeli przewidzianych do prognozowania zjawisk z wahaniami sezonowymi  
i trendem (i cykliczno�ci�). Ceny wo�owiny charakteryzuj� si� nag�ymi skoka-
mi, st�d przed ich prognozowaniem wymagana jest linearyzacja danych z uwagi 
na szoki w roku 2004 (wej�cie do UE) i 2001 (BSE). Z omawianych modeli 
bezpo�rednio mo�na jedynie zastosowa	 model regARIMA. Klasyczn� dekom-
pozycj� szeregu czasowego mo�na proponowa	 szczególnie w przypadku cen 
wieprzowiny i drobiu, gdzie wahania cykliczne maj� znacz�cy udzia� w zmien-
no�ci danych. 

Jednym z rozwi�za� przy prognozowaniu cen mi�sa jest eliminacja wa-
ha� sezonowych (klasyczna dekompozycja lub X-12-ARIMA), a nast�pnie za-
stosowanie modelu ARIMA lub modelu Holta z trendem gasn�cym. Metod�  
regARIMA równie� mo�na u�ywa	 do prognozowania cen drobiu, wieprzowi-
ny i baraniny. Obok uj�cia dynamiki trendu i sezonowo�ci umo�liwia ona 
uchwycenie efektu ruchomych wi�t Wielkanocnych (wzrost popytu w tym 
okresie). Do prognozowania cen wieprzowiny i drobiu mo�na te� wykorzysta	 
modele ekonometryczne z trendem, zmiennymi zero-jedynkowymi oraz opó�-
nieniami autoregresyjnymi.  
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3. Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie  
modeli ze zmiennymi obja�niaj�cymi 

Prognozuj�c ceny surowców rolnych mo�na za�o�y	, �e s� one funkcj� 
innych czynników (tzw. zmiennych obja�niaj�cych). Mimo �e podej�cie to wy-
daje si� by	 bardzo interesuj�ce, w porównaniu do modeli szeregów czasowych 
pojawia si� szereg dodatkowych trudno�ci. Kluczowy w budowie modelu wyda-
je si� wybór najlepszego zestawu zmiennych obja�niaj�cych i ustalenie ich war-
to�ci w okresie prognozowanym. Przyj�cie niepoprawnych wielko�ci dla okresu 
prognostycznego powoduje, �e mimo dobrego modelu ostateczny efekt w posta-
ci prognoz mo�e by	 niezadowalaj�cy. W tym rozdziale przedstawimy najwa�-
niejsze tego typu modele oraz mo�liwo�ci ich praktycznego zastosowania  
w prognozowaniu cen surowców rolnych. 

3.1. Jednorównaniowe modele dynamiczne 

Rzeczywisto�	 dostarcza dowodów na ograniczon� przydatno�	 modeli 
statycznych w prognozowaniu w rolnictwie. Wynika to z opó�nie� czasowych  
w rolnictwie, u podstaw których le�� ograniczenia biologiczno-technologiczne. 
Jedynie w przypadku prognozowania na podstawie danych rocznych istniej� 
pewne szanse ich zastosowania praktycznego. W przypadku prognozowania cen 
miesi�cznych czy kwartalnych praktycznie brak takich mo�liwo�ci. Z tego po-
wodu cz�sto rozbudowuje si� je do postaci dynamicznej poprzez w��czenie 
zmiennej czasowej do grona zmiennych obja�niaj�cych oraz uwzgl�dnienie 
opó�nie� zmiennej obja�nianej i zmiennych obja�niaj�cych. 

Koncepcje rozwi�zania tego problemu mog� mie	 ró�ny charakter. Intere-
suj�cym podej�ciem mo�liwym do wykorzystywania w tego typu prognozowa-
niu jest koncepcja modelowania zgodnego [Zieli�ski 1991]. Dynamiczny model 
zgodny to taki model przyczynowo-skutkowy, który uwzgl�dnia informacje  
o wewn�trznej strukturze badanych procesów obja�nianych i obja�niaj�cych 
(trend, sezonowo�	, autoregresja) tak, aby proces resztowy mia� w�asno�ci bia-
�ego szumu (innymi s�owy losowe).  

Model zgodny dla dwóch procesów (mo�na go rozszerzy	 na wi�ksz� 
liczb� procesów egzogenicznych) Yt i Xt zawieraj�cy wszystkie wewn�trzne 
sk�adniki poszczególnych procesów mo�na zapisa	 w postaci zale�no�ci [Osi�-
ska (red.) 2007]: 

tst
q

s sst
q

s stt XYmY ��� ���� 
�
� 		 01
,    (3.1) 

gdzie: mt to warto�	 �rednia zawieraj�ca: wyraz wolny (const), trend (Tt), sk�ad-
nik sezonowy (St) lub jednocze�nie wszystkie te czynniki; �, � to parametry 
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modelu; Yt, Yt-s to proces endogeniczny w czasie bie��cym t i opó�nionym t-s; 
Xt, Xt-s to proces egzogeniczny w czasie bie��cym t i opó�nionym t-s; �t to pro-
ces resztowy.  

Model ten (wzór 3.1) stanowi rozszerzenie modelu szeregów czasowych 
danego wzorem 2.3. Zawiera on bowiem obok wyrazu wolnego, zero- 
-jedynkowych zmiennych sezonowych (dla opisu St), wielomianowych funkcji 
zmiennej czasowej t (dla opisu Tt) oraz opó�nionych warto�ci zmiennej obja-
�nianej, równie� bie��ce i przesz�e warto�ci zmiennych obja�niaj�cych.  

Sam proces doboru poszczególnych komponentów i opó�nie�, tzw. specy-
fikacja dynamicznego modelu zgodnego, obejmuje nast�puj�ce kilka kroków 
[Osi�ska (red.) 2007]. W pierwszym dokonuje si� analizy wewn�trznej struktury 
procesu endogenicznego i procesów egzogenicznych w celu okre�lenia oraz wy-
odr�bnienia trendu i sezonowo�ci, a tak�e ustalenia rz�dów opó�nie� poszcze-
gólnych procesów. W drugim nast�puje specyfikacja ogólnego modelu zawiera-
j�cego maksymalny stopie� wielomianu trendu, sezonowo�	 oraz maksymalny 
rz�d autoregresji dla ka�dego procesu. Kolejny krok to estymacja modelu zgod-
nego uwzgl�dniaj�cego wszystkie wyspecyfikowane sk�adniki. W kolejnym eta-
pie nast�puje redukcja (uproszczenie) modelu poprzez eliminacj� nieistotnych 
zmiennych oraz jego weryfikacja. Ostatni etap to interpretacja ocen parametrów 
strukturalnych oraz wykorzystanie modelu do prognozowania. 

Zbli�onym i jeszcze bardziej uogólnionym jest podej�cie LSE (London 
School of Economics) propagowane przez Hendriego [2005]. W literaturze 
znajduj� si� ró�ne propozycje algorytmizacji (automatyzacji) tego podej�cia pod 
nazw� Gets (general-to-specific). Model ten mo�e znale�	 praktyczne zastoso-
wanie w przypadku prognozowania szeregów czasowych cen o ró�nej cz�stotli-
wo�ci. W szczególno�ci jest u�yteczne jego zastosowanie do prognozowania cen 
miesi�cznych czy kwartalnych na podstawie zale�no�ci z innymi cenami (dóbr 
substytucyjnych czy komplementarnych). Jednak wyznaczenie prognozy w tym 
przypadku, podobnie jak w zdecydowanej wi�kszo�ci metod ze zmiennymi ob-
ja�niaj�cymi, wymaga znajomo�ci warto�ci zmiennych obja�niaj�cych w okresie 
prognozowanym.  

3.2. Modele wielorównaniowe VAR i VECM 

Modele jednorównaniowe nie uwzgl�dniaj� wielokierunkowych zale�no-
�ci mi�dzy zmiennymi. Zak�ada si�, �e cz��	 ich ma charakter endogeniczny,  
a inne s� wzgl�dem nich egzogeniczne. W rzeczywisto�ci zale�no�ci s� wielo-
kierunkowe – nast�puj� sprz��enia zwrotne lub nie jeste�my w stanie stwierdzi	, 
która ze zmiennych jest zmienn� endo-, a która egzogeniczn�. Zastosowanie me-
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todyki VAR (Vector Autoregression) zaproponowanej przez Simsa [1980] po-
woduje, �e nie musimy podejmowa	 takiej decyzji. Co istotne, jej wykorzysta-
nie eliminuje konieczno�	 prognozowania lub zak�adania zmiennych obja�niaj�-
cych na okres prognostyczny. Po prostu wszystkie zmienne w ramach uk�adu 
równa� s� prognozowane jednocze�nie.  

Wektorowy model autoregresyjny (VAR) zawiera zestaw regresji ka�dej 
ze zmiennych prognozowanych (nieopó�nionych) wzgl�dem wszystkich ich 
opó�nie�. Mo�na to zapisa	 w postaci wzoru [Kuside� 2000]: 

tptp2t21t1t0t uYA....YAYADAY ������ 


    (3.2) 
gdzie: Yt jest wektorem obserwacji na bie��cych warto�ciach wszystkich  
n zmiennych, D jest wektorem deterministycznych sk�adników (wyraz wolny, 
zmienna czasowa, zmienne zero-jedynkowe sezonowe i inne), A0, A1,…,Ap to 
wektory parametrów modelu, ut to wektor stacjonarnych zak�óce� losowych, za� 
p to optymalne opó�nienie w modelu VAR. 

W modelu tym prognoza dowolnej zmiennej zale�y od poprzednich  
p warto�ci danej zmiennej i pozosta�ych zmiennych. Rz�d opó�nienia p, powi-
nien by	 tak dobrany, aby odzwierciedla� naturalne zale�no�ci oraz aby wyeli-
minowana zosta�a autokorelacja reszt modelu. Z regu�y w takim modelu wyst�-
puj� 2-4 zmienne. Cz��	 zmiennych mo�e mie	 równie� charakter 
egzogenicznych, dla których wymagane s� prognozy. 

Model VAR znajduje zastosowanie w przypadku zmiennych stacjonar-
nych i trendostacjonarnych. Je�eli zmienne nie s� stacjonarne, nale�y je dopro-
wadzi	 do stacjonarno�ci poprzez operacj� ró�nicowania. Je�eli jednak mi�dzy 
zmiennymi wyst�puje zale�no�	 kointegracyjna wyznaczaj�ca równowag� d�u-
gookresow�, wówczas stosujemy modele VECM (Vector Error Correction Mo-
dels). Kointegracja ma miejsce wówczas, gdy zmienne maj� zbli�on� dynamik� 
d�ugookresow� (jest to bardzo uproszczona definicja). Model wektorowej korek-
ty b��dem (VECM) stanowi transformacj� modelu VAR do postaci danej wzo-
rem [Kuside� 2000]: 

t1pt1p1t11tt0t uY�....	Y�
YDA	Y ������ �



   (3.3) 

gdzie: 
� = – (IK–A1–…–Ap), jest macierz�, któr� mo�na zdekomponowa	 na: macierz 
parametrów zawieraj�cych efekty d�ugookresowe (wektory kointegracyjne)  
i macierz szybko�ci dostosowa� zmiennych do relacji d�ugookresowej;  
�i = – (Ai+1+…+Ap) jest macierz� parametrów krótkookresowych; 
i = 1,…, p-1. 

Prognoza tworzona na podstawie modelu VECM jest efektem zale�no�ci 
d�ugo- i krótkookresowych mi�dzy zmiennymi (np. cenami). O ile w krótkich 
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okresach wyst�puj� odchylenia od równowagi d�ugookresowej, to wraz ze wzro-
stem horyzontu prognozowania uk�ad cen si� stabilizuje, d���c do równowagi 
d�ugookresowej.  

Modele te maj� charakter dosy	 uniwersalny i pozwalaj� na uchwycenie 
zarówno prawid�owo�ci wyst�puj�cych w szeregach czasowych oraz interakcji 
mi�dzy cenami krajowymi, �wiatowymi czy czynnikami zewn�trznymi. Struktu-
ralizacja tych modeli pozwala równie� na poznanie prawid�owo�ci wyst�puj�-
cych na rynku, które mog� by	 wykorzystywane przy nieformalnym (opinie 
ekspertów) prognozowaniu cen. Generalnie, specyfikacja równa� modeli VAR  
i VECM nastr�cza pewnych trudno�ci. Wi��� si� one z ustaleniem zestawu 
zmiennych endogenicznych, sk�adu zmiennych egzogenicznych (i ich prze-
kszta�ce�), czy te� opó�nie� warto�ci zmiennych endo- i egzogenicznych.  

3.3. Modele równowagi cz�stkowej 

Z uwagi na szczegó�owe okre�lenie powi�za� pomi�dzy rynkami (sekto-
rami) a instrumentami polityki ekonomicznej, modele równowagi cz�stkowej s� 
cz�sto wykorzystywane do oceny zmian na rynkach rolnych, gdzie polityka pa�-
stwa ma dosy	 du�e znaczenie. Modele te pozwalaj� dok�adniej analizowa	 po-
wi�zania wewn�trz sektora i mi�dzy sektorem a jego otoczeniem ni� modele 
równowagi ogólnej [Conforti 2001]. Modele równowagi cz�stkowej wykorzy-
stuje si� w dwóch zasadniczych celach: do wykonywania projekcji i przeprowa-
dzania symulacji. Prognoza nazywana jest projekcj� lub te� scenariuszem bazo-
wym, który przedstawiany jest jako najbardziej prawdopodobny obraz 
rzeczywisto�ci w �wietle obecnej wiedzy i przyj�tych za�o�e�, co do zmiennych 
egzogenicznych, takich jak: pogoda, za�o�enia makroekonomiczne czy za�o�e-
nia dotycz�ce kszta�towania si� polityki rolnej i handlowej. Zak�ada si� te� ty-
powe zachowania, je�eli chodzi o pogod� czy wzrost gospodarczy oraz status 
quo polityki gospodarczej.  

Do najbardziej znanych modeli równowagi cz�stkowej sektora rolnego 
nale�� model AGLINK-COSIMO (FAO-OECD) oraz model FAPRI (Instytut 
FAPRI). Z ich wykorzystaniem corocznie przygotowywane s� d�ugookresowe 
projekcje (oko�o 10-letnie) dla najwa�niejszych rynków rolnych w �wiecie  
i przedstawiane w formie raportów. Przy opracowaniu projekcji wykorzystuje 
si� podej�cie iteracyjne, które obejmuje elementy modelowania wraz z du�ym 
udzia�em wiedzy eksperckiej. Wi�cej na temat procedury tworzenia projekcji 
mo�na znale�	: http://www.fapri.iastate.edu/, http://www.oecd.org/site/oecd-
faoagriculturaloutlook/oecd-faoagriculturaloutlook-tools.htm. 
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W�ród zmiennych, dla których wykonywane s� projekcje, s� równie� ce-
ny surowców rolnych. Cena równowagi ustalana jest na poziomie, przy którym 
nast�puje „wyczyszczenie” rynku, tzn. popyt globalny równy jest globalnej po-
da�y. Rol� cen �wiatowych pe�ni� ceny referencyjne notowane w krajach, regio-
nach czy portach uznawanych za wyznacznik dla cen w �wiecie. Dla wi�kszo�ci 
krajów (regionów) przyjmuje si� za�o�enie ma�ej otwartej gospodarki, zak�ada-
j�c, �e ceny krajowe s� funkcj� cen �wiatowych. Ró�nice mi�dzy cen� krajow�  
a �wiatow� wynikaj� z uwzgl�dnienia kosztów transportu, jako�ci produktów 
czy wp�ywu polityki handlowej (taryfy, podatki, subsydia, itp.). 

Unia Europejska reprezentowana jest w modelach FAPRI oraz AGLINK-
COSIMO w postaci agregatu UE-27 lub te� w podziale na stare i nowe kraje 
cz�onkowskie. Z tego powodu brak jest szczegó�owych prognoz dla rynku pol-
skiego. Potencjalne prze�o�enie projekcji cen �wiatowych (model FAPRI  
i AGLINK-COSIMO) na projekcje cen krajowych wymaga poznania relacji 
miedzy tymi cenami, lub te� specyfikacji i estymacji modelu transmisji cenowej, 
co przy za�o�eniu odpowiedniego kursu walutowego umo�liwia obliczenie pro-
gnoz (projekcji) cen surowców rolnych w Polsce. 

Projekcje dla poszczególnych krajów UE mo�na natomiast uzyska	, wy-
korzystuj�c model AGMEMOD. AGMEMOD jest ekonometrycznym, dyna-
micznym i wieloproduktowym modelem sektora rolnego Unii Europejskiej, któ-
ry w swojej konstrukcji jest zbli�ony do modelu FAPRI. Szerzej na temat 
modelu mo�na znale�	 na stronie projektu: http://www.agmemod.eu/. 

Model AGMEMOD jest po��czony z innymi modelami (projekcjami) po-
przez ceny �wiatowe. Prognozy cen �wiatowych przyjmuje si� za opracowania-
mi wykonanymi przez FAPRI, OECD-FAO czy USDA. Wychodz�c z za�o�enia 
tzw. „ma�ej otwartej gospodarki”, przyjmuje si�, �e ceny �wiatowe poszczegól-
nych surowców wp�ywaj� na ich odpowiedniki w UE, tzw. ceny kluczowe (re-
prezentuj�ce ceny w UE). Ceny krajowe zale�� z kolei od cen kluczowych.  
W równaniach cen krajowych wyst�puj� równie� opó�nione zmienne obrazuj�ce 
samowystarczalno�	 kraju, dla którego wyliczana jest cena, oraz kraju, dla któ-
rego mamy cen� kluczow� lub samowystarczalno�	 ca�ej UE [Chantreuil i in. 
2012]. Uwzgl�dnienie samowystarczalno�ci umo�liwia odchylenia �cie�ki 
kszta�towania si� cen krajowych od �cie�ki cen kluczowych czy �wiatowych  
(w zale�no�ci od tego, czy dany kraj jest eksporterem netto czy te� nie, ceny 
krajowe mog� by	 ni�sze lub wy�sze od cen kluczowych).  

Niestety projekcje z modelu AGMEMOD nie s� publikowane jak dotych-
czas w sposób periodyczny, dlatego te� tego typu projekcje nie maj� wi�kszego 
znaczenia dla szerszej grupy odbiorców. Jednak w przysz�o�ci planuje si� publi-
kacje raportów z tego typu projekcjami.  
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Modele równowagi s�u�� do wykonywania projekcji d�ugookresowych, 
które nie s� uznawane za typowe prognozy. Stanowi� natomiast jedno z niewie-
lu �róde� informacji o przewidywanej sytuacji rynkowej w d�ugim okresie.  
Z analiz wynika [Hamulczuk (red.) 2011], �e dok�adno�	 projekcji cenowych 
niestety jest niedu�a i nie odbiega od dok�adno�ci prognoz wykonywanych za 
pomoc� funkcji trendu. 

3.4. Kwestie aplikacyjne 

Problem prognozowania na podstawie modeli, które zak�adaj� wyst�po-
wanie powiaza� mi�dzy zmiennymi wi��e si� przede wszystkim ze stopniem 
kompleksowo�ci i wzajemnej zgodno�ci� wykonanych prognoz. Komplekso-
wo�	 oznacza budow� takiego systemu/algorytmu, w którym b�d� wykonywane 
prognozy dla wszystkich wa�niejszych zmiennych. Zgodno�	 oznacza istnienie 
powi�za� miedzy prognozami, np. za�o�enie wzrostu cen zbó� powinno, ceteris 
paribus, znale�	 odzwierciedlenie w prognozach wskazuj�cych na wzrost cen 
mi�sa. Nielogiczne by�oby za�o�enie, �e wzrost kosztów produkcji nie prze�o�y 
si�, niekoniecznie natychmiast, na wzrost cen mi�sa. Oznacza to za�o�enie pew-
nej przyczynowo�ci i prognozowanie zmiennych w kolejno�ci, poczynaj�c od 
tych które s� najbardziej egzogeniczne, a� do tych, które wydaj� si� by	 skut-
kiem (zmienne endogeniczne). 

Prognozuj�c w horyzoncie �rednio- i d�ugookresowym ceny surowców 
rolnych w Polsce na podstawie modeli ilo�ciowych mo�na podej�	 to tego 
w ró�ny sposób. Po pierwsze, mo�na prognozy obliczy	 za pomoc� funkcji 
trendu dopasowanych do danych historycznych z uwzgl�dnieniem zmian 
strukturalnych. Jest to rozwi�zanie niekonieczne daj�ce zgodne prognozy. Po 
drugie, mo�na w tym celu wykorzysta	 model równowagi cz�stkowej 
AGMEMOD i przyj�	 rozwi�zanie bazowe jako najbardziej prawdopodobny 
obraz przysz�o�ci. Po trzecie, prognozuj�c ceny surowców rolnych w �rednim 
i d�ugim okresie, mo�na wykorzysta	 dost�pne ju� projekcje cen �wiatowych, 
przyjmuj�c, �e ceny krajowe s� funkcj� cen na rynkach mi�dzynarodowych 
oraz kursu walutowego. Ceny �wiatowe mo�na przyj�	 na podstawie dost�p-
nych projekcji z modeli FAPRI, AGLINK-COSIMO czy USDA. W modelach 
tych zak�ada si� szereg powi�za� mi�dzysektorowych, co powoduje, �e nie 
ma zasadniczych sprzeczno�ci w za�o�eniach le��cych u podstaw projekcji 
cenowych (zgodno�	 i kompleksowo�	). 

D�ugookresowe projekcje cen �wiatowych s� dost�pne w raportach 
FAO-OECD, FAPRI czy USDA. Mo�na przyj�	 projekcje z dowolnego mo-
delu lub te� u�rednia	 projekcje otrzymywane z ró�nych modeli. Innym roz-
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wi�zaniem jest korygowanie cen �wiatowych przez analityków wedle ich 
uznania. Kluczowe znaczenie ma równie� przyj�cie odpowiedniego poziomu 
kursu walutowego. Równie� tutaj mo�emy wykorzysta	 istniej�ce publikacje 
z prognozami. Przyk�adowo, mo�na skorzysta	 z prognoz zmian kursów ze 
strony Instytutu FAPRI (za IHS Global Insight), na podstawie projekcji IMF, 
OECD czy te� �róde� krajowych.  

Jednorównaniowe równanie cenowe to dla dobra j mo�emy zapisa	 w po-
staci logarytmiczno-liniowej:  

t
W

tt
K

t PEP ���� ���� lnlnln 210 ,    (3.4) 
gdzie: 

K
tP – ceny krajowe surowca wyra�one w walucie krajowej, 
W

tP – ceny �wiatowe surowca wyra�one w innej walucie (np. w USD), 

tE  – kurs walutowy (np. PLN/USD), 

210 ,, ��� – parametry modelu, 

t� – sk�adnik losowy. 
Równanie 3.4 mo�na oszacowa	 za pomoc� klasycznej metody najmniej-

szych kwadratów lub te� dokona	 kalibracji parametrów na podstawie szacun-
ków eksperckich. W obydwu tych przypadkach warto�ci wspó�czynników 21,��  
powinny by	 dodatnie i wyra�a	 procentowe reakcje cen polskich na zmiany cen 
�wiatowych (w USD) i zmiany kursu walutowego. Zatem, je�eli rynki s� silnie 
zintegrowane, wielko�ci te powinny by	 bliskie jedno�ci, je�eli nie, to powinny 
by	 niskie. 

Dosy	 cz�sto na rynkach rolnych mamy do czynienia ze zmianami relacji 
cen krajowych do cen �wiatowych. Wynika to z oddzia�ywania polityki rolnej  
i handlowej, kosztów transakcyjnych oraz lokalnych uwarunkowa� popytowo-
poda�owych. Zatem, nale�y uwzgl�dni	 w modelach te odchylenia, w tym kon-
wergencj� cen krajowych do poziomu cen �wiatowych. Efekt zmian uwarunko-
wa� rynkowych, g�ównie polityki handlowej, mo�na uchwyci	 za pomoc� 
zmiennych sztucznych. Je�eli zmiana mia�a charakter nag�y, wówczas wystarczy 
w��czy	 do modelu zmienn� binarn� zawieraj�c� zera do momentu wst�pienia 
do UE i jeden od tego momentu. Dzi�ki temu zabiegowi mo�emy uzyska	 lep-
sze oszacowania parametrów oraz poprawi	 jako�	 modelu. 

Na rys. 3.1 zawarto przyk�ad projekcji bazowych uzyskanych z wykorzy-
staniem modelu równowagi cz�stkowej AGMEMOD. Istotnym faktem jest 
pewna zgodno�	 tych prognoz wynikaj�ca z powi�za� mi�dzy tymi rynkami. 
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Rysunek 3.1. Ceny skupu zbó� (PLN/t) oraz mleka (PLN/100 kg)  
i produktów mlecznych (PLN/t) w Polsce w latach 1995-2011 oraz ich prognozy  

(projekcje) do 2021 roku uzyskane na podstawie modelu AGMEMOD 

 
�ród�o: Hamulczuk i in. [2012]. 

W prognozowaniu krótkookresowym zak�adamy, �e wykorzystujemy da-
ne o cz�stotliwo�ci miesi�cznej lub tygodniowej. Prognozuj�c ceny surowców 
rolnych w Polsce na podstawie zale�no�ci o charakterze przyczynowo- 
-skutkowym mo�na wykorzysta	 szereg modeli opisanych w podrozdzia�ach 3.1 
i 3.2, stosuj�c alternatywne rozwi�zania w tym zakresie. Mianowicie, mo�na 
oszacowa	 modele VAR/VECM lub modele jednorównaniowe, wykorzystuj�c 
tylko informacje o cenach polskich. Przyjmuje si� wtedy, �e ceny wyra�aj� 
wp�yw ju� innych czynników i nie ma konieczno�ci w��czania innych zmien-
nych do modeli. Zatem ceny w Polsce zawieraj� w sobie informacje o cenach 
innych surowców rolnych w kraju, o czynnikach makroekonomicznych w kraju 
i na �wiecie (koniunktura, kursy, stopy procentowe) oraz o cenach surowców 
(nie tylko rolnych) na �wiecie. Poszczególne modele mo�na ��czy	 ze sob�  
w sposób kaskadowy, podstawiaj�c prognozy ju� wcze�niej wykonane do kolej-
nych modeli. Rozwi�zanie to mo�na wzbogaci	, wykorzystuj�c dodatkowo dane 
o czynnikach makroekonomicznych, cenach energii, kursach, itp. w Polsce. 

Rozszerzaj�c zakres analizy, mo�na te� podj�	 prób� przygotowania 
kompleksowego systemu prognoz zmiennych makroekonomicznych, cen �wia-
towych i cen krajowych. Równie� tutaj, zasadnicz� kwesti� jest ��czenie modeli 
w ca�o�	. Wydaje si�, �e najpierw nale�a�oby wykona	 prognozy dla cen i pa-
rametrów rynkowych znajduj�cych si� poza sektorem rolnym (zmienne makroe-
konomiczne, ceny paliw). Nast�pnie nale�a�oby przej�	 do modeli i prognoz 
�wiatowych cen surowców rolnych budowanych z uwzgl�dnieniem najwa�niej-
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szych informacji makroekonomicznych. Dopiero w kolejnym kroku mo�na 
przej�	 do modelowania cen krajowych, uwzgl�dniaj�c przy tym prognozy obli-
czone w dwóch poprzednich etapach.  

Generalnie, najwa�niejszym problemem wymagaj�cym rozstrzygni�cia 
jest to, czy i w jaki sposób ��czy	 poszczególne modele ze sob�, po to, aby uzy-
ska	 spójny obraz przysz�o�ci. ��czenie modeli mo�e polega	 na w��czaniu wy-
ników (prognoz) z jednego modelu w formie zmiennych egzogenicznych do in-
nych modeli. Aby to zrobi	, nale�y przede wszystkim odpowiedzie	 na pytanie, 
które rynki nale�y modelowa	 jako pierwsze. Odpowied� na to pytanie mo�na 
uzyska	 zarówno na podstawie wiedzy eksperckiej, jak i wyników testowania 
przyczynowo�ci. Powi�zanie modeli w system polega na w��czaniu zmiennych 
(i prognoz) z modeli oszacowanych wcze�niej do zestawu zmiennych egzoge-
nicznych w kolejnych modelach. 

Nale�y mie	 �wiadomo�	, �e b��dy prognoz z modeli zmiennych makroe-
konomicznych i cen �wiatowych b�d� przenoszone na rynek polski. Dlatego te�, 
warto generowa	 prognozy wed�ug ró�nych specyfikacji modeli. Zmieniaj�c 
kolejno�	 szacowanych modeli oraz zestawy zmiennych endogenicznych i eg-
zogenicznych, uzyskujemy alternatywne warianty prognoz. Generalnie liczba 
alternatywnych modeli dla tych samych zmiennych jest du�a. Podstawowe pro-
blemy wi��� si� z kolejno�ci� szacowania modeli dla poszczególnych zmien-
nych oraz sposobem ��czenia poszczególnych modeli ze sob�. St�d nale�a�oby 
si� zastanowi	 nad pewnym u�rednianiem wyników i w��czeniem ekspertów  
w proces weryfikacji uzyskanych wyników. 

Dodatkowo na wielu rynkach dochodzi do ró�nego rodzaju szoków, co 
ma swoje odzwierciedlenie w nag�ych du�ych zmianach poziomów cen z okresu 
na okres, szczególnie po zbiorach. Powoduje to komplikacj� w procesie progno-
zowania, objawiaj�c� si� brakiem spe�nienia za�o�e� normalno�ci rozk�adu 
sk�adnika losowego. Rozwi�zaniem tego problemu jest albo linearyzacja 
��nych, albo u�ycie zmiennych zero-jedynkowych dla uwzgl�dnienia zmian
�����turalnych. 
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4. Prognozowanie cen detalicznych �ywno�ci 

�ywno�	 jest podstawowym dobrem zaspokajaj�cym potrzeby fizjolo-
giczne cz�owieka. Stopie� zaspokojenia potrzeb wynika mi�dzy innymi z po-
ziomu cen rynkowych produktów �ywno�ciowych. Poziom rynkowych cen 
�ywno�ci, jako dobra finalnego, równie� determinuje decyzje produkcyjne rol-
ników czy te� przetwórców. St�d analiza zmian cen �ywno�ci i ich prognozo-
wanie ma istotne znaczenie dla uczestników rynku oraz polityki pa�stwa. W tym 
rozdziale pokrótce odniesiemy si� do najwa�niejszych problemów zwi�zanych  
z krótkookresowym prognozowaniem cen detalicznych �ywno�ci. 

4.1. Istota i koncepcje prognozowania cen detalicznych �ywno�ci 

Mówi�c o cenach detalicznych �ywno�ci (produktów �ywno�ciowych) 
mo�emy mie	 na my�li po pierwsze poszczególne produkty, takie jak np. m�ka, 
mleko, czy �opatka wieprzowa. Przy czym, mo�e by	 to produkt o ró�nych pa-
rametrach, zró�nicowanej wielko�ci opakowania czy ró�nej przestrzennej loka-
lizacji produktu. Po drugie, mo�na bra	 pod uwag� agregaty cenowe, tzw. 
wska�niki cen detalicznych przedstawiajace kszta�towanie si� cen wybranej 
grupy produktów. Wska�niki te, równie� mog� by	 w ró�nym stopniu zagrego-
wane (w uj�ciu przestrzennym, temporalnym czy produktowym). Wska�niki cen 
s� najcz��ciej przedstawiane w postaci m/m lub r/r, natomiast do celów progno-
zowania mog� by	 te� przekszta�cone do postaci indeksu jednopodstawowego. 

Modeluj�c i prognozuj�c kszta�towanie si� cen detalicznych �ywno�ci na-
le�y mie	 na uwadze, �e s� one funkcj� bardzo wielu czynników. Opisano to 
ogólnie w rozdziale 1.2. Mo�na to te� zobrazowa	 w postaci schematu przed-
stawionego na rys. 4.1. Praktyczne uwzgl�dnianie wszystkich czynników w mo-
delu jest niemo�liwe i nie ma �adnego sensu. St�d przyjmuje si� pewne za�o�e-
nia pozwalaj�ce na uproszczenie procesu modelowania i prognozowania 
[Hamulczuk i. in. 2014]. 

W najprostszym uj�ciu mo�na wyj�	 od za�o�enia, �e w cenach konsu-
menckich poszczególnych produktów (czy te� agregatów) zawarte s� wszystkie 
dost�pne informacje rynkowe. Nie ma wi�c potrzeby poszukiwania przyczyn ich 
zmian i budowy skomplikowanych modeli, w których role zmiennych obja�nia-
j�cych pe�ni�yby czynniki popytowe, ceny rolne czy kursy walutowe. Stosujemy 
wówczas jednorównaniowe modele szeregów czasowych: SARIMA, regARI-
MA, czy te� modele wyg�adzania wyk�adniczego. Pewn� wad� tego podej�cia 
jest to, �e prognozy mog� charakteryzowa	 si� pewn� niezale�no�ci�. Bez-
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sprzeczna zaleta zwi�zana jest z niskimi kosztami (czas, zakres danych, wiedza) 
wygenerowania takiej prognozy przy dok�adno�ci zbli�onej do dok�adno�ci pro-
gnoz uzyskiwanych z bardziej skomplikowanych modeli. 

Rysunek 4.1. Czynniki kszta�tuj�ce zmiany detalicznych cen �ywno�ci w Polsce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ród�o: Hamulczuk i in. [2014]. 

W drugim uj�ciu równie� nie korzystamy z danych statystycznych innych 
ni� szeregi czasowe cen detalicznych produktów �ywno�ciowych czy CPI �yw-
no�ci. W odró�nieniu od pierwszego podej�cia mo�na za�o�y	, �e ceny poszcze-
gólnych produktów �ywno�ciowych s� ze sob� skorelowane lub mi�dzy nimi 
zachodz� zale�no�ci o charakterze przyczynowym. Zale�no�ci te s� pochodn� 
wspólnych czynników oddzia�uj�cych na poziom cen (np. popytu, energii, kur-
sów) czy te� pochodn� powi�za� substytucyjnych i komplementarnych miedzy 
produktami lub grupami produktów. W tym przypadku mo�emy zastosowa	 
modele VAR/VECM, model Engla-Grangera czy modele zgodne. Prognozy ob-
liczone w pierwszych etapach mo�na przyj�	 jako zmienne obja�niaj�ce w mo-
delach oszacowanych w kolejnych krokach. 

W trzecim podej�ciu, modele mo�na oprze	 na zale�no�ciach wyst�puj�-
cych na rynku krajowym mi�dzy cenami detalicznymi �ywno�ci a cenami rol-
nymi i uwarunkowaniami ogólnogospodarczymi. Mo�na przyj�	, �e w krótkim 
okresie dominuj�cy kierunek przep�ywu informacji (sygna�ów) nast�puje w kie-
runku cen detalicznych, a informacje zwrotne maj� niewielkie znaczenie. Wy-
maga to w pierwszej kolejno�ci obliczenia prognoz dla zmiennych makroeko-
nomicznych oraz prognoz dla cen surowców rolnych. Zmienne te pe�ni�yby rol� 
zmiennych obja�niaj�cych w takich modelach, jak ECM, regARIMA, modele 
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zgodne. Zalet� tego uj�cia jest stosowanie jednakowych prognoz zmiennych eg-
zogenicznych dla wszystkich przypadków. Mo�na te� przyj�	 wzajemne (i wie-
lokierunkowe) powi�zania mi�dzy cenami detalicznymi, cenami surowców rol-
nych oraz czynnikami makroekonomicznymi (modele VAR/VECM). Pewnym 
sposobem powi�zania prognoz cen detalicznych ze sob� jest wykorzystanie 
wcze�niej wykonanych prognoz zmiennych (detalicznych) jako zmiennych eg-
zogenicznych w kolejnych modelach. Wad� tego podej�cia jest to, �e z ka�dego 
modelu b�dziemy uzyskiwali za ka�dym razem inne prognozy zmiennych ma-
kroekonomicznych i cen rolnych. 

Czwarte podej�cie ma charakter najbardziej kompleksowy, ale te� jest 
najbardziej czasoch�onne i kosztoch�onne. Mimo to nie gwarantuje, �e prognozy 
cen detalicznych b�d� dok�adniejsze ni� na podstawie modeli szeregów czaso-
wych. Nale�a�oby wyj�	 od sytuacji w gospodarce �wiatowej. Najpierw osza-
cowa	 modele i obliczy	 prognozy dla podstawowych wska�ników sytuacji glo-
balnej. Cz��	 prognoz mo�na przyj�	 za innymi instytucjami (modelami). 
Stanowi�oby to podstaw� dla oszacowania modeli i prognoz zmiennych makro-
ekonomicznych w Polsce oraz �wiatowych cen surowców rolnych. Nast�pnie 
mo�na je wykorzysta	 do prognozowania cen detalicznych �ywno�ci w Polsce 
(z pomini�ciem cen rolnych w Polsce) lub prognozowania cen rolnych w Polsce, 
a nast�pnie cen detalicznych (inaczej rozszerzy	 podej�cie trzecie). 

4.2. Metody prognostyczne i ich aplikacja 

Do prognozowania cen detalicznych �ywno�ci mo�na wykorzysta	 zasad-
niczo te same metody co do prognozowania cen surowców rolnych (podrozdzia-
�y 2.2. oraz 3.1 i 3.2). Istotna ró�nica polega na tym, �e szeregi czasowe opisuj�-
ce kszta�towanie si� cen detalicznych �ywno�ci charakteryzuj� si� ni�sz� 
zmienno�ci�, ni� szeregi czasowe cen surowców rolnych. U�atwia to w pewnym 
sensie zadanie, jednak w tych cenach cz��ciej pojawiaj� si� zmiany strukturalne 
zwi�zane z polityk� pa�stwa (zmiany podatku VAT) oraz cz��ciej pojawia si� 
statystycznie istotny efekt Wielkanocy. Prognozuj�c ceny detaliczne produktów 
indywidualnych, czy te� wska�niki inflacji poszczególnych agregatów na pod-
stawie zale�no�ci przyczynowych, nale�y wzi�	 pod uwag� szersze spektrum 
czynników. O ile w przypadku cen rolnych w krótkim okresie czynniki poda�o-
we zdecydowanie przewa�a�y, o tyle w przypadku cen detalicznych czynniki 
poda�owe cz�sto maj� podobne znaczenie jak czynniki popytowe. 

Do krótkookresowego prognozowania cen detalicznych �ywno�ci (w tym 
wska�ników inflacji) mo�na wykorzysta	 szereg ró�norodnych modeli. Modele 
SARIMA oraz regARIMA to modele, w których proces generuj�cy dany szereg 
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zosta� opisany przy pomocy struktury autokorelacyjnej szeregu, a wi�c struktury 
zale�no�ci mi�dzy bie��c� warto�ci� badanej zmiennej a jej warto�ciami zaob-
serwowanymi w przesz�o�ci. Uwzgl�dnienie dodatkowych zmiennych determi-
nistycznych pozwala na uchwycenie zmian zwi�zanych z wyst�powaniem ka-
lendarzowych �wi�t ruchomych oraz zmian strukturalnych. 

Ekonometryczne modele szeregów czasowych mog� by	 zastosowane, je-
�li nast�puje dosy	 szybki powrót do d�ugookresowego trendu. Istnieje te� mo�-
liwo�	 ich rozszerzenia o zmienne strukturalne. Modele VAR/VECM znajduj� 
praktyczne zastosowanie z uwagi na kompleksowo�	 zale�no�ci mi�dzy cenami 
detalicznymi �ywno�ci, cenami rolnymi, czynnikami makroekonomicznymi, 
uwarunkowaniami krajowymi i �wiatowymi. Modele zgodne i modele korekty 
b��dem E-G mo�na równie� zastosowa	, przy czym przyjmuje si� w nich za�o-
�enie, �e zmienna prognozowana jest �ci�le endogeniczna w stosunku do pozo-
sta�ych zmiennych. Tym samym utrudnione jest uchwycenie wielokierunko-
wych zale�no�ci mi�dzy zmiennymi. 

Stosowane mog� by	 te� modele wyg�adzania wyk�adniczego, b�d�ce sto-
sunkowo prostymi adaptacyjnymi metodami prognozowania, które same w so-
bie nie zawieraj� za�o�enia, �e dany szereg zosta� wygenerowany przez proces 
generuj�cy dane o pewnej strukturze. Dopiero uj�cie metod wyg�adzania wy-
k�adniczego w ramach klasy modeli przestrzeni stanów, opracowane przez Ord 
i in. [1997] i Hyndman i in. [2008] umo�liwia przedstawienie szeregów w po-
staci procesów stochastycznych. 

Modele ETS (Error, Trend, Seasonality) to modele wyg�adzania wyk�ad-
niczego uj�te w postaci modeli przestrzeni stanów (prze��cznikowych). Za�o�e-
nie stochastycznej postaci modelu umo�liwia odczytanie prognozy punktowej, 
jak równie� przedzia�ów ufno�ci [Hyndman i in. 2008]. W metodach wyg�adza-
nia wyk�adniczego, równie� przedstawionych w ramach klasy modeli przestrze-
ni stanów, komponenty, takie jak poziom, trend, sezonowo�	 mo�na odczyta	 
wprost z postaci modelu. Trend oraz sezonowo�	 mog� w nich oddzia�ywa	 na 
siebie w sposób addytywny (A), multiplikatywny (M) albo w ogóle nie wyst�-
powa	 (N). Bior�c pod uwag� fakt, �e wp�yw trendu mo�e by	 potencjalnie 
równie� os�abiony w czasie poprzez uwzgl�dnienie tzw. parametru t�umi�cego, 
liczba modeli, którymi mo�emy opisa	 ró�ne kombinacje tych komponentów 
wynosi 15 (tab. 4.1). W ramach metody ETS, uwzgl�dnienie w modelach czyn-
nika stochastycznego (b��du), który mo�e by	 addytywnie lub multiplikatywnie 
powi�zany z pozosta�ymi komponentami, zwi�ksza liczb� modeli do 30. 
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Tabela 4.1. Specyfikacja modeli ETS dla addytywnych b��dów 
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Gdzie: t� , t� , tb , ts , t�  – to kolejno: prognoza, poziom trendu, zmiana kierunku trendu, 
 sezonowo�	, b��d; natomiast � ,� ,� ,�  to parametry modelu. 

�ród�o: Hyndman i in. [2008]. 

Przyk�adowo, notacja ETS (A,A,N) oznacza specyfikacj� kolejno: addy-
tywny b��d, addytywny trend, brak sezonowo�ci. Innymi s�owy jest to zwyk�y 
model Holta (z addytywnym b��dem). Z kolei zapis ETS (A,Ad,A) oznacza, �e 
mamy do czynienia z addytywnym modelem Holta-Wintersa z czynnikiem t�u-
mi�cym trend (i z addytywnym b��dem). Estymacja modeli ETS (dobór odpo-
wiednich parametrów � ,� ,� ,�  i warto�ci pocz�tkowych) przeprowadzana jest 
z wykorzystaniem metody najwi�kszej wiarygodno�ci. Wyboru najlepszego 
modelu mo�na dokona	 na podstawie jednego z kryteriów informacyjnych. Es-
tymacja modeli ETS zaimplementowana jest w EViews 8 oraz w programie R. 

Na rysunku 4.2 przedstawiono przyk�adowe prognozy detalicznych cen 
mleka obliczone na podstawie jednowymiarowych modeli szeregów czasowych 
(regARIMA, ETS), jak równie� modeli bazuj�cych na zale�no�ciach przyczy-
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nowo-skutkowych (pozosta�e). Wyniki te, podobnie jak i inne, nie potwierdzaj� 
przewagi modeli przyczynowo-skutkowych nad modelami szeregów czasowych. 
Zatem praktyka prognozowania cen detalicznych, podobnie jak cen rolnych, po-
lega na zastosowaniu kilku alternatywnych modeli. Ostateczna prognoza jest  
z regu�y prognoz� u�rednion� lub te� tak�, która wydaje si� progno�cie (anality-
kowi) za najbardziej wiarygodn� w �wietle pozosta�ych informacji rynkowych. 

Rysunek 4.2. Ceny detaliczne mleka UHT w Polsce  i jego przyk�adowe  
 prognozy uzyskane z wykorzystaniem modeli ilo�ciowych 

 
MD – dynamiczny model szeregów czasowych, ECM – model korekty b��dem 

�ród�o: Opracowanie na podstawie Hamulczuk i in. [2014]. 
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Podsumowanie 
Prognozowanie procesów gospodarczych mo�e przynosi	 wymierne ko-

rzy�ci uczestnikom rynku rolno-�ywno�ciowego. Z jednej strony jest ono ele-
mentem procesu zarz�dzania ryzykiem (prognozy krótkookresowe), z drugiej 
strony stanowi	 mo�e podstaw� podejmowania decyzji produkcyjnych czy in-
westycyjnych w okresach �rednich i d�ugich. Prognozowanie cen jest sposobem 
uzyskiwania przewag konkurencyjnych podmiotów rynkowych, st�d z definicji 
ma ono charakter mikroekonomiczny. Uczestnicy rynku, podejmuj�c decyzje, 
ponosz� ryzyko i musz� sami dokona	 szacunku przysz�ej sytuacji rynkowej. 
Prognozy i projekcje, które s� ogólnie dost�pne s� tylko jednym z elementów 
systemu informacyjnego stanowi�cego podstaw� podejmowania decyzji gospo-
darczych. Tym samym nie mo�na oczekiwa	, �e pa�stwo (lub jego agendy) b�-
dzie odpowiedzialne za generowanie prognoz, które z kolei stanowi	 b�d� bez-
po�redni� podstaw� decyzji podmiotów gospodarczych. Rola pa�stwa 
sprowadza si� do stworzenia zintegrowanego systemu informacyjnego, w któ-
rym dane oraz inne informacje rynkowe pochodz�ce z ró�nych �róde� b�d� 
ogólnodost�pne, przez co wzro�nie racjonalno�	 decyzji rynkowych. 

Pa�stwo jest jednym z wa�niejszych graczy rynkowych (polityka ekono-
miczna i inne decyzje administracyjne), st�d te� dla swoich celów potrzebuje 
równie� wiedzy o przysz�ej sytuacji rynkowej. Jednym z obszarów tej wiedzy 
jest kszta�towanie si� cen detalicznych �ywno�ci oraz cen surowców rolnych.  
W tym celu mo�na korzysta	 zarówno z opracowa� znajduj�cych si� w ogólnym 
systemie informacji rynkowej, jak równie� warto posiada	 w�asne komórki od-
powiedzialne za prognozowanie i symulacje. 

Do krótkookresowego prognozowania cen surowców rolnych oraz deta-
licznych �ywno�ci mo�na wykorzysta	 zasadniczo te same metody statystyczne, 
jednak ich specyfikacja mo�e znacz�co si� ró�ni	 mi�dzy poszczególnymi ryn-
kami towarowymi oraz mi�dzy rynkiem rolnym a rynkiem detalicznym. Wyniki 
bada� wskazuj�, bior�c pod uwag� dok�adno�	 prognoz, �e rozbudowane mode-
le o charakterze przyczynowo-skutkowym nie maj� istotnej przewagi nad mode-
lami szeregów czasowych. 

Nale�y mie	 �wiadomo�	, �e nie zawsze jest mo�liwe wykorzystanie mo-
deli ilo�ciowych w prognozowaniu. Istotn� przeszkod� w modelowaniu jest brak 
dost�pno�ci danych dla niektórych kategorii, wobec czego w krótkookresowym 
prognozowaniu tych rynków znacz�c� role odgrywaj� eksperci. Rola ekspertów 
obok prognozowania równie� sprowadza si� do specyfikacji modeli ilo�cio-
wych, ich parametryzacji oraz oceny realno�ci i dopuszczalno�ci prognoz. 

Praktyka prognozowania wi��e si� �ci�le z wykorzystaniem odpowied-
niego oprogramowania. Du�e znaczenie odgrywaj� koszty zakupu, koszty wej-
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�cia (nauki obs�ugi) oraz wiedza statystyczno-merytoryczna niezb�dna do spe-
cyfikacji modeli. Analitycy i uczestnicy rynku maj� do dyspozycji kilka ogól-
nodost�pnych narz�dzi, które mog� u�atwi	 proces prognostyczny, takich jak: 
Excel, GRETL, JDemetra, czy program R. Na uwag� zas�uguje zw�aszcza 
darmowe oprogramowanie, które mo�e wspomaga	 uczestników rynku i anali-
tyków przy konstruowaniu prognoz cenowych. W pierwszym rz�dzie jest to 
Excel, który umo�liwia obliczenie prognoz za pomoc� modeli opartych na re-
gresji (przy odpowiedniej specyfikacji równania, narz�dzie Analiza danych) 
oraz modeli wyg�adzania wyk�adniczego (przy rozpisaniu równa� i zastosowa-
niu narz�dzia Solver do optymalizacji sta�ych wyg�adzania). W Excelu mo�li-
wa jest specyfikacja prostego modelu dekompozycji sezonowej i jego wyko-
rzystanie do prognozowania. Zalet� jest darmowy dost�p, wad� za� brak 
gotowych specyfikacji modeli. 

Bardzo pomocne mog� by	 te� nak�adki (Ad-ins) programu Excel. W ra-
mach prac badawczych realizowanych w IERiG�-PIB w ramach PW 2011-2014 
zbudowano tego typu nak�adk� zawieraj�c� nast�puj�ce procedury (metody) 
prognozowania na podstawie modeli szeregów czasowych: dekompozycj� sezo-
now�, ekonometryczne modele szeregów czasowych (mo�liwo�	 uj�cia trendu, 
sezonowo�ci, zmian strukturalnych, opó�nie� autoregresyjnych) oraz modele 
wyg�adzania wyk�adniczego. Procedury te umo�liwiaj� praktycznie prognozo-
wanie wi�kszo�ci szeregów czasowych cen surowców rolnych i cen detalicz-
nych �ywno�ci. Obecnie nak�adka ta jest w fazie testowania.  

Szereg procedur modelowania, które mo�na w do�	 �atwy sposób wyko-
rzysta	 do celów prognostycznych dost�pnych jest w programie GRETL. S� to: 
model regARIMA w ramach procedur TRAMO-SEATS i X-12-ARIMA (auto-
matyczny dobór modelu), modele ARIMA, model VAR, model VECM, oraz 
model regresji liniowej umo�liwiaj�cy specyfikacje wielu modeli ekonome-
trycznych, w tym modeli zgodnych. Zalet� tego oprogramowania jest polski in-
terfejs oraz literatura umo�liwiaj�ca pos�ugiwanie si� oprogramowaniem nawet 
przez poczatkuj�cych (np. [Kufel 2007], [Hamulczuk 2013]). Bardzo du�� licz-
b� procedur analityczno-prognostycznych dost�pnych w ró�nych pakietach za-
wiera tak�e program R. Jego wad� s� bardzo wysokie koszty wej�cia z uwagi na 
fakt, �e oprogramowanie wymaga pos�ugiwania si� kodami. 
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Cz��� II 

Popyt i polityka rolna a równowaga wzrostu sektora 
rolno-�ywno�ciowego i jego konkurencyjno�� 
W tej cz��ci monografii, w syntetycznym uj�ciu, analizujemy czynniki po-

pytowe oraz zwi�zane z polityka roln�, które wp�ywaj� na równowag� wzrostu 
sektora rolno-spo�ywczego. Szczególnie podnosimy wp�yw efektów polityki rol-
nej, co okre�lili�my jako rent� polityczn�, na wybory producentów rolnych1. Ta-
kie podej�cie wynika z za�o�enia, �e w obecnym etapie rozwoju gospodarczego 
Polski, to kwestie po stronie popytu i polityki, a nie po stronie poda�y warunkuj� 
równowag� wzrostu w sektorze rolno-spo�ywczym2. Uj�cie tego w kategoriach 
rent politycznej i ekonomicznej jest now� warto�ci� przeprowadzonych bada�. 
Równie� autorsko wyprowadzone zosta�y formu�y matematyczne b�d�ce podsta-
w� analizy i wnioskowania3. 

5. Popytowe ograniczenia w modelu równowagi wzrostu 
sektora rolno-�ywno�ciowego 

W tym rozdziale prezentujemy model odnosz�cy si� do popytowych 
ogranicze� równowagi wzrostu w sektorze rolno-spo�ywczym oraz jego empi-
ryczn� ilustracj�. 

5.1. Podstawy modelu popytu na produkty �ywno�ciowe 

Mo�na przyj�	, i� o poziomie dochodów producentów rolnych ostatecznie 
decyduje konsument4. Przy podziale na dobra �ywno�ciowe i poza�ywno�ciowe, 

                                                 
1 Stanowi to fundamentalne uwarunkowanie tego procesu. 
2 Jest to przeciwstawne do polityki rolnej koncentruj�cej si� na kwestiach poda�owych, co np. 
mia�o miejsce w gospodarce centralnie planowanej. Strona popytowa to dzi� dominuj�ca 
kwestia polityki rolnej, czego dowodzi bie��ca rzeczywisto�	. Obecnie, jak s�dzimy, mamy 
ekonomik� popytow� i instytucjonaln� zwi�zan� z analiz� wp�ywu polityki rolnej na realne 
procesy gospodarcze. 
3 Przygotowanie tego rozdzia�u by�o mo�liwe dzi�ki wynikom bada� prowadzonych wspólnie 
z A. Bezat-Jarz�bowsk� i A. Sielsk�. 
4 O równowadze na rynku �ywno�ciowym i rolnym przes�dzaj� indywidualne równowagi 
konsumenta w sensie maksymalizacji jego funkcji u�yteczno�ci. Trzeba te� wiedzie	, i� nie 
ka�dy produkt – dla producenta to koszt (warto�	) – staje si� dobrem – dla konsumenta to 
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funkcj� celu konsumenta (mechanizm jego zachowa�) determinuj�c� jego popyt 
mo�emy zapisa	 nast�puj�co5: 

max),( �	PU      (5.1) 
przy: 

	P C	CPm ����      (5.2) 
gdzie: U  – funkcja u�yteczno�ci konsumenta, m  – dochody konsumenta, 
P  – dobra poza�ywno�ciowe, PC  – ceny dóbr poza�ywno�ciowych, 	  – dobra 
�ywno�ciowe pochodzenia rolniczego, 	C  – ceny tych dóbr �ywno�ciowych. 

Na tej podstawie mo�na wyznaczy	 popyt na �ywno�	6: 

P
C
C

C
m	

	

P

	


� .     (5.3) 

W sensie podstawowym popyt na produkty �ywno�ciowe jest okre�lony 
przez dwie ekonomiczne relacje zwi�zane z kategori� rynku. Po pierwsze, przez 
poziom realny cen produktów �ywno�ciowych mierzony ich stosunkiem do do-

chodów konsumenta7: 
	C

m . Drugi czynnik to relacje cen dóbr �ywno�ciowych do 

poza�ywno�ciowych (przemys�owych, us�ug itp.) oraz poziomu ich konsumpcji 

w danym czasie, czyli: P
C
C

	

P � . 

Ceny produktów �ywno�ciowych mog� wi�c by	 rozpatrywane jako 
wzgl�dnie „wysokie” b�d� „niskie”. Oba powy�sze wska�niki odzwierciedlaj� te� 
realny poziom cen dóbr �ywno�ciowych8. Równanie popytu (5.3) wynika z rów-
nowagi  konsumenta (wybierany przez niego optymalny koszyk dóbr �ywno-
                                                                                                                                                         
cena i u�yteczno�	 (gdy jest nabyty). St�d, koszt i cena to dwa odr�bne procesy. Zrozumienie 
tego jest trudne, ale istotne w ocenie równowagi wzrostu w sektorze rolno-spo�ywczym. 
5 W pe�nym wymiarze wyprowadzenia i dowody w [Rembisz, Sielska, Bezat, 2011]. 
6 Gdyby ten wzór (5.3) zró�niczkowa	, uzyskamy stopy zmian wielko�ci uj�tych w nim po 

prawej jego stronie, tj.:
tm

m 1
�

�  stopa wzrostu dochodów; 
tC

C

	

	 1
�

�
stopa wzrostu cen �ywno�ci; 

tC
C

P

P 1
�

�
 stopa wzrostu cen dóbr poza�ywno�ciowych. 

7 Nie ma wi�c cen wysokich czy niskich, s� jedynie wzgl�dnie wysokie lub niskie w stosunku 
do dochodów lub w stosunku do cen innych dóbr. Ten ostatni wymiar wzgl�dno�ci cen uj�ty 
jest w drugim czynniku  w tym równaniu wp�ywaj�cym na popyt na produkty �ywno�ciowe. 
8 Mo�na zauwa�y	, �e „poziom tak uj�tych cen realnych odzwierciedla relacje efektywno�cio-
we wyst�puj�ce pomi�dzy producentami w gospodarce i w jej poszczególnych sektorach. Nie 
jest te� jedynie zale�ny od producentów rolnych (czy producentów �ywno�ci). Jest on te� za-
le�ny od dochodów realnych konsumentów, co jest zdeterminowane wydajno�ci� pracy. Realny 
poziom cen i st�d ich wzgl�dna „drogo�	” czy „tanio�	” to podstawowe uwarunkowania rów-
nowagi wzrostu w sektorze rolno-spo�ywczym. W tym te�, jak w soczewce, odbija si� efek-
tywno�	 tego sektora. 
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�ciowych oraz poza�ywno�ciowych). Jest to podstawowy mechanizm, co mo�na 
zapisa	9: 

	
UC	 �
�
�   

P
UCP �
�
� .    (5.4) 

Konsument kieruje si� wi�c porównaniem ceny z u�yteczno�ci� produktu. 

5.2. Funkcja popytu na produkty �ywno�ciowe 

Fundamentalnie funkcj� popytu ( D	 ) na produkty �ywno�ciowe warunku-
je dochód konsumenta ( m )10: 

)(mf	 D �      (5.5) 
a tak�e wska�nik udzia�u wydatków na �ywno�	 w wydatkach konsumenta: 

m
C	

m 	
	

�
� )(mf	 D � .      (5.6) 

Wska�nik ten, jak wiadomo, winien male	 wraz ze wzrostem dochodów konsu-
mentów. Jest to ilustracj� poprawiania si� dobrobytu. Istotne znaczenie dla ba-

                                                 
9 Zauwa�my, �e je�eli warunek definiowany równo�ci� (5.4) nie b�dzie spe�niony, konsument 
zmieni wybierany koszyk, substytuuj�c jedne dobra drugimi tak, aby doprowadzi	 do ustale-
nia si� nowych relacji wzgl�dnych u�yteczno�ci i cen, zgodnie ze schematem, który zapisa	 
mo�na jako: �

�
�
��
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, �
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P
UCP

. Je�li cena produktów �ywno�ciowych na rynku deta-

licznym b�dzie wy�sza od ich u�yteczno�ci dla konsumenta (
	
UC	 �
�
� ), konsument b�dzie 

sk�ania� si� do zmniejszenia nabywanej ilo�ci tych produktów, producenci i przetwórcy mog� 
natomiast w takim wypadku podj�	 dzia�ania maj�ce na celu zwi�kszenie u�yteczno�	 danego 
dobra. Ten proces substytucji (zast�powania popytu na dobra charakteryzuj�ce si� wzgl�dnie 
wy�sz� cen� i ni�sz� u�yteczno�ci� popytem na dobra, które maj� wy�sz� u�yteczno�	 i ni�-
sz� cen�) b�dzie trwa�, dopóki nie zostanie spe�niona równo�	 (5.4). Oczywi�cie, w substytu-
cji tej wyst�puj� pewne granice, nie dopuszcza si� bowiem mo�liwo�ci konsumowania jedy-
nie dóbr poza�ywno�ciowych, podczas gdy przeciwny przypadek jest mo�liwy. Warunek ten 
zilustrowa	 mo�na wzorem:

P	 C
MP

C
M	 �� , . Obie relacje cen s� egzemplifikacj� prawid�owo-

�ci zwi�zanych z prawem Engla, które jak wida	 ma podstawowe znaczenie dla obja�niania 
popytowych uwarunkowa� wzrostu produkcji rolniczej. 
10 Oczywiste jest, �e na innym poziomie rozumowania popyt jednostkowy konsumenta uza-
le�niony jest tak�e od szeregu innych czynników. S� one (od psychologicznych, poprzez spo-
�eczne, po czynniki biologiczne, zdrowotne itp.) jednak odzwierciedlane w funkcji u�yteczno-
�ci konsumenta jako warto�ci subiektywnej. Istot� rozwijanego modelu jest pokazanie 
uwarunkowania popytowego, w którym wydobywane s� przyczyny o charakterze mikroeko-
nomicznym (dochody konsumentów, ceny artyku�ów rolno-�ywno�ciowych, etc.), chocia� 
uwzgl�dnia si� równie� przyrost ludno�ci, a wi�c uwarunkowanie makroekonomiczne. 
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dania podstaw wzrostu popytu na produkty �ywno�ciowe (wzgl�dem popytu na 
produkty nie�ywno�ciowe) ma dochodowa elastyczno�	 popytu11: 

1)1( ����
 D
Z	

D
P	 EmEm      (5.7) 

gdzie: D
PE  – dochodowa elastyczno�	 popytu na produkty poza�ywno�ciowe; 

D
	E  – dochodowa elastyczno�	 popytu na produkty �ywno�ciowe. 

Elastyczno�	 popytu w oczywisty sposób wywiera wp�yw na sytuacj� 
producentów rolnych i przetwórców rolno-spo�ywczych wzgl�dem innych pro-
ducentów, a tym samym na relacje dochodów uzyskiwanych w rolnictwie do 
uzyskiwanych poza nim. W sensie dos�ownym wp�ywa na ca�kowite przychody 
producentów rolnych (definiowanych jako iloczyn ceny i ilo�ci produktów)  
i sposoby ich zwi�kszania oraz okre�la ich wra�liwo�	 na zmiany w popycie12. 

5.3. Makroekonomiczna funkcja popytu 

Maj�c mikroekonomiczne podstawy, mo�emy popyt na finalne produkty 
�ywno�ciowe przedstawi	 w uj�ciu makroekonomicznym, w którym popyt na 
produkty �ywno�ciowe okre�laj� dwie wielko�ci: liczba ludno�ci (konsumen-
tów) oraz wielko�	 popytu per capita. Jest to uj�cie, w którym uwzgl�dnione 
jest omówione wy�ej zachowanie konsumenta, skutkuj�ce jednostkowym popy-
tem na produkty �ywno�ciowe, oraz uj�cie bilansowe poprzez dodanie sumy 
konsumentów13. Zatem, wychodz�c z tych przes�anek, popyt na finalne dobra 
�ywno�ciowe w uj�ciu makroekonomicznym mo�emy okre�li	: 

K

D

K
D

L
	L	 ��  oraz 

K

D
D

L
		 L � , a tak�e D

K
D

L	L	 ��    (5.8) 

                                                 
11 Wielko�	 ta b�dzie, w oczywisty sposób, wywiera�a wp�yw na sytuacj� producentów rol-
nych i przetwórców rolno-spo�ywczych wzgl�dem innych producentów, a tym samym na 
relacje dochodów uzyskiwanych w rolnictwie do uzyskiwanych poza nim. 
12 Zauwa�y	 mo�na, �e „je�li popyt jest elastyczny w rozwa�anym zakresie cen, cena oraz 
przychody ca�kowite zmieniaj� si� odwrotnie proporcjonalnie. Wzrost ceny powoduje spadek 
przychodów ca�kowitych, za� jej spadek – spadek przychodów”. Z kolei, je�li popyt jest nie-
elastyczny, „spodziewa	 si� nale�y, �e przy niezmienionych pozosta�ych czynnikach, ceny 
producenta i przychody ca�kowite b�d� si� zmienia	 w sposób wprost proporcjonalny”. Wa�-
na jest te� uwaga H.A. Wallace’a, z  1915 r., �e „z praw popytu wynika, �e gospodarka rolna 
karana jest za wysoki, a nagradzana za zbyt niski poziom produkcji”. E.O. Heady ju� 
w 1962 r. pisa�, i� „(...) farmerzy zawsze z nadziej� upatrywali wzrost popytu na �ywno�	, 
który traktowali, jako trzeci, podstawowy sposób (po wzro�cie produktywno�ci ziemi 
i wzro�cie wydajno�ci pracy) eliminowania problemów cenowych i dochodowych w rolnic-
twie (…)”. [Rembisz, Sielska, Bezat 2011]. 
13 Jest to prosty zabieg, zgodny równie� z tzw. zwanym potocznym rozumieniem makroeko-
nomii s�dz�c, �e odnosi si� ona do sumy konsumentów i producentów.  
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gdzie: D	  – popyt (spo�ycie) na produkty �ywno�ciowe w skali makroekono-
micznej (w skali kraju), KL  – liczba ludno�ci w kraju, D

L	  – przeci�tne spo�ycie 
�ywno�ci, popyt jednostkowy (w przeliczeniu na jednego mieszka�ca). 

Po odpowiednich przekszta�ceniach powy�szego równania otrzymujemy 
równanie opisuj�ce dynamiczn� formu�� popytu: 
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gdzie: 	D

D

d
	
	
�

�  – tempo wzrostu popytu na �ywno�	 w skali kraju (wzrost popy-

tu na �ywno�	 ogó�em jako wielko�	 zagregowana); K
K

K l
L
L
�

�
 – tempo przyrostu 

ludno�ci lub konsumentów; KD

D

d
	
	

L

L
�

�  – tempo wzrostu popytu jednostkowego. 

Tempo wzrostu popytu na �ywno�	 ogó�em jest kszta�towane przez dwa 
zdefiniowane powy�ej czynniki. S� one wymierne i �atwe do empirycznej iden-
tyfikacji. S� one zgodne z intuicyjnym postrzeganiem i obja�nianiem rzeczy-
wisto�ci i maj� cechy aksjomatów jak w matematyce. W uj�ciu rozszerzonym  
w powy�szych równaniach uwzgl�dnia si� tak�e czynniki wywieraj�ce wp�yw 
na kszta�towanie si� popytu na �ywno�	, m.in. import i eksport produktów 
�ywno�ciowych: 

ZKK	 ixdld !�� .     (5.10) 
Formu�� makroekonomiczn� w postaci rozszerzonej, ze sk�adowymi zmien-

nymi mikroekonomicznymi, jako obja�niaj�cymi mechanizm wzrostu popytu, pro-
ponuj� te� inni autorzy14.  

W rozwijanym modelu nie ujmujemy rozst�pu cenowego co by�o przed-
miotem innych bada�, w których wyprowadzono teoretyczne podstawy takiego 
                                                 
14 Ujmowane jest dodatkowo tempo zmian relacji cen produktów poza�ywno�ciowych do �ywno-
�ciowych, zmiany ogólnego poziomu konsumpcji oraz tempo zmian dochodu per capita oraz 
odpowiednie elastyczno�ci popytu. S� to czynniki, do których nawi�zali�my wcze�niej. Zatem 
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1  – zmiany 

relacji cen produktów poza�ywno�ciowych do cen produktów �ywno�ciowych; CE  – ela-

styczno�	 cenowa popytu; 
mt

m 1
�

�
�  – tempo zmian dochodów w per capita; 	E  – elastyczno�	 

dochodowa popytu [Yamaguchi, Binswanger 1985]. 
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podej�cia [Rembisz 2009, Figiel, Rembisz 2009]. Tam te� pokazano znaczenie 
rozst�pu cenowego miedzy cen� finalnego produktu �ywno�ciowego i surowica 
rolniczego dla równowagi wzrostu w sektorze rolno- spo�ywczym15. Ten roz-
st�p cenowy ujmujemy w najprostszym zrozumia�ym uj�ciu jako: 

R

	
R C
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S �  oraz R	
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�    (5.11) 

gdzie: R	R	 ccCC ,,,  oznaczaj� odpowiednio poziomy cen produktów �ywno-
�ciowych i rolnych oraz stopy ich zmian. 

5.4. Empiryczna ilustracja modelu 

W celu ilustracji przedstawionego modelu popytu na �ywno�	 pos�u�ono 
si� adekwatnymi danymi dla polskich gospodarstw domowych w latach 2006-
2010 (rysunek 5.1). Na rysunku pokazane jest kszta�towanie si� uj�tych w rów-
naniach (5.3-5.5) relacji stóp wzrostu dochodów, wydatków ogó�em i na �yw-
no�	. Relatywnie do stopy wzrostu dochodów zmniejszaj� si� stopy wzrostu 
wydatków ogó�em i na �ywno�	. Odpowiada temu zmniejszanie si� udzia�u wy-
datków w dochodzie konsumentów (co jest wyrazem wzrostu zamo�no�ci  
i zwi�kszaj�cej si� st�d sk�onno�ci do oszcz�dzania) oraz jeszcze bardziej 
zmniejszanie si� udzia�u wydatków na produkty �ywno�ciowe (co jest nawi�za-
niem i potwierdzeniem wspomnianej prawid�owo�ci Engla). Zilustrowane zosta-
�o to na rysunku 5.2. Z punktu widzenia rozwijanego modelu jest to dowód na 
w�a�ciwe jego uj�cie, zgodne z teori� i empiri�. W sensie za� merytorycznym 
wskazuje na utrwalanie si� ogranicze� popytowych we wzro�cie w sektorze rol-
no-spo�ywczym. 

                                                 
15 Rozst�p cenowy, istotny dla u�yteczno�ci konsumenta, powoduje pewne konsekwencje dla 
rolnictwa m.in. spadek popytu na produkty tego sektora. Wi��e si� to z rosn�c� rol� przetwór-
stwa i handlu. Znajduje to wyraz w oferowanych konsumentowi us�ugach i innowacjach, do-
st�pno�ci, ró�norodno�ci produktów, kreowaniu nowych potrzeb i wzbogacaniu warto�ci 
u�ytkowej produktów. E.O. Heady zauwa�y�, �e „w miar� dalszego wzrostu dochodów, kon-
sument nie spo�ywa wi�kszej fizycznej ilo�ci produktów �ywno�ciowych, nie kupuje wi�cej 
kilogramów, konsumuje �ywno�	 w innych formach, lepiej opakowan�, �atwiejsz� do przygo-
towania i spo�ycia”. Ju� w 1988 r. J. Mellor i R. Ahmed odnotowali, �e „o ile w krajach s�a-
biej rozwini�tych dodatkowe wydatki na �ywno�	 oznaczaj� wydatki na produkty rolnicze, to 
w krajach rozwini�tych wzrost wydatków na �ywno�	 reprezentuje g�ównie wzrost wydatków 
na us�ugi zwi�zane z przetwórstwem produktów rolniczych w sektorze nierolniczym”. Po-
twierdzi� to E.O. Heady, pisz�c, i� „wzrost wydatków na �ywno�	 w przeliczeniu na jednego 
mieszka�ca USA wyra�a si� w zakupie us�ug zwi�zanych z przetwarzaniem �ywno�ci, a nie 
��czy si� z wielko�ci� produktów rolniczych. Ma to istotne znaczenie dla modelu wzrostu 
produkcji rolno-spo�ywczej [Rembisz, Sielska, Bezat 2011]. 
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Rysunek 5.1. Stopy wzrostu dochodów, wydatków ogó�em, wydatków na �ywno��  
oraz napoje bezalkoholowe w latach 2006-2010 (2006=100) 

 
�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych GUS. 

Rysunek 5.2. Zmiany udzia�u wydatków ogó�em i wydatków na �ywno�� w dochodach 
polskich gospodarstwach domowych w latach 2006-2010 (2006=100) 

 
�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych GUS.  

W nawi�zaniu do równania 5.11 nale�y te� mie	 na uwadze zró�nicowane 
tempa wzrostu cen produktów �ywno�ciowych i rolnych (rysunek 5.3) b�d�ce 
zgodnie z powy�szymi uwagami wa�nym ograniczeniem popytowym dla rów-
nowagi wzrostu w sektorze rolno-spo�ywczym. 
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Rysunek 5.3. Porównanie zmian cen surowców rolnych (CR) i cen detalicznych (C�)  
produktów �ywno�ciowych w Polsce w okresie od 01.2005 do 03.2011 (2005=100) 

 
�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych EUROSTAT. 

Uogólniaj�c, nale�y stwierdzi	, �e identyfikowanie popytowych czynni-
ków (�róde� lub ogranicze�) jest kluczowe dla okre�lania równowagi wzrostu  
w sektorze rolno-�ywno�ciowym w obecnym etapie rozwojowym. �atwiej jest 
osi�ga	 równowag� wzrostu, pobudzaj�c �ród�a wzrostu le��ce po stronie poda-
�owej. Kwestie poda�owe by�y g�ównym przedmiotem ekonomiki i polityki rol-
nej w okresie gospodarki centralnie planowanej. By�a to „ekonomia poda�o-
wa”16. Obecnie mamy raczej „ekonomi� popytow�”17. Zwi�kszanie popytu 
uwa�ane jest za jedno z najbardziej efektywnych rozwi�za� problemów docho-
dowych rolnictwa (poza oczywi�cie programami wsparcia i interwencji). Obec-
nie rynek rolny ma charakter stagnacyjny, a rozst�p cenowy ulega zwi�kszeniu. 
Zatem, producenci rolni nie mog� we wzro�cie popytu upatrywa	 szans na po-
                                                 
16 By�o to trwa�e zjawisko w gospodarce centralnie planowanej. Wtedy procesy wzrostowe 
by�y kszta�towane poza indywidualnymi funkcjami celu konsumentów i producentów rol-
nych. Sztucznie ograniczano rozst�p cenowy mi�dzy cen� surowca a cen� finalnego produktu 
�ywno�ciowego, co nie sprzyja�o unowocze�nianiu i rozwojowi sektora. 
17 Ograniczenia popytowe wyst�puj� gdy tempo wzrostu popytu na �ywno�	 jest zbyt niskie 
w stosunku do potencjalnych mo�liwo�ci wzrostu produkcji rolnictwa. Jest to typowa sytuacja 
dla gospodarek regulowanych przez mechanizm rynkowy (gdzie konsumenci i producenci 
racjonalizuj� swoje wybory). Mo�e te� by	 wynikiem nadmiernego wspomagania rolnictwa. 
Wtedy producenci rolni, zachowuj�c si� racjonalnie, bardziej kieruj� si� w swoich decyzjach 
na programy polityki, ni� na rzeczywiste potrzeby i popyt rynkowy. Bez tego wspomagania, 
w sytuacji ogranicze� popytowych, równie� dochody rolne s� jedynie wynikiem poprawy 
efektywno�ci wynikaj�cej z przymusu rynkowego, czego jedn� z podstaw s� zmiany struktu-
ralne i koncentracja. Mog� one jednak wzrasta	 wolniej w stosunku do innych sektorów, st�d 
te� wspomaganie dla utrzymania dochodowych wska�ników parytetowych. 
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praw� swojej sytuacji w kategoriach dochodu, zysku czy op�acalno�ci w takim 
tempie, jak w innych sektorach18. Oczywi�cie, nie mog� liczy	 w tych warun-
kach na wzrost cen produktów rolnych, jako istotne �ród�o finansowania wzro-
stu swych dochodów. Obecnie, dzi�ki post�powi technicznemu, mo�liwo�ci 
wzrostu produkcji s� w relacji do popytu praktycznie nieograniczone. St�d te�, 
producentom d���cym do zachowania lub poprawy poziomu op�acalno�ci pro-
dukcji, a w konsekwencji dochodów i zysków, pozostaje zmiana technik wytwa-
rzania oraz poprawa efektywno�ci19. 

 
  

                                                 
18 W literaturze podkre�la si�, �e konsument zyskuje na rynku coraz lepsze warunki dla opty-
malizacji podejmowanych przez siebie decyzji. Uzale�nia to coraz bardziej wzrost produkcji 
w rolnictwie i ca�ym sektorze od wyboru konsumenta. B. Senauer zwraca uwag� na ten fakt, 
pisz�c, �e „(...) gospodarka �ywno�ciowa i produkcja �ywno�ci w coraz wi�kszym stopniu 
jest podporz�dkowana czynnikom le��cym po stronie konsumpcji ni� po stronie produkcji 
rolniczej. Coraz wi�kszy nacisk przesuwa si� z produkcji do sfery przetwórstwa, dystrybucji  
i handlu” [Rembisz 2009]. 
19 Poprawa efektywno�ci to obecnie zasadniczy, najmniej kosztowny dla spo�ecze�stwa spo-
sób poprawiania dochodów producentów rolnych, tak�e w relacji do zarobków w pozosta�ych 
dzia�ach gospodarki. Dotyczy to zw�aszcza krajów wysoko rozwini�tych. Obserwowany  
w tych krajach wzrost wydatków na produkty �ywno�ciowe wynika z wi�kszej roli przetwór-
stwa i wi�kszego zapotrzebowania na wy�ej przetworzony produkt. 
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6. Wp�yw polityki w sferze �róde� dochodów producentów 
rolnych jako przes�anka równowagi wzrostu w sektorze 
rolno-spo�ywczym 

Polityka rolna ma wp�yw na wybór producenta rolnego co do �róde� do-
chodu jako jego maksymalizowanej  funkcji celu. Rozpoznanie w tym zakresie 
ma znaczenie dla oceny i antycypowania zamierzonych i niezamierzonych efek-
tów polityki. Jest to aspekt aplikacyjny prowadzonych bada� w tym zadaniu. 
Aspekt poznawczy to wk�ad do rozpoznania mechanizmu zachowa� producen-
tów rolnych pod wp�ywem polityki rolnej, bo odnosi si� do podstaw decyzyj-
nych producenta. W szczególno�ci idzie tu o identyfikacj� mechanizmu wyboru 
producenta rolnego co do �róde� kszta�towania dochodu (w pierwszym etapie) 
oraz kszta�towania inwestycji (w drugim etapie). W tym celu wprowadzono po-
j�cia renty politycznej oraz renty ekonomicznej. 

6.1. Dochodowe efekty polityki rolnej a wybór producenta rolnego 

Dochodowe efekty polityki rolnej wynikaj� z ró�nych form p�atno�ci  
i dop�at. Drugim �ród�em dochodów s� wszystkie dzia�ania20 prowadz�ce do 
wzrostu efektywno�ci produkcji i przy danych relacjach cen otrzymywanych 
(cen skupu) do p�aconych (cen za �rodki produkcji) do poprawy op�acalno�ci 
produkcji. Ma to wp�yw na wybór producenta co do �róde� tych dochodów. Pro-
ducent rolny wybiera oczywi�cie �ród�a najbardziej u�yteczne czy efektywne, 
porównuj�c ich u�yteczno�	 z kosztem ich osi�gni�cia. Te efekty dochodowe 
polityki rolnej, czyli renta polityczna maj� te� wp�yw na wybór producenta co 
do inwestycji. Uelastyczniaj� zale�no�	 miedzy oszcz�dno�ciami (ex post i ex 
ante kredytami) a potrzebami inwestycyjnymi. W efekcie utrzymuje si� kom-
plementarna zale�no�	 mi�dzy rent� polityczn� a inwestycjami producentów 
rolnych. Ma to wp�yw na kszta�towanie si� podstaw do unowocze�niania relacji 
technicznych, w tym uzbrojenia czynnika pracy w czynnik kapita�u oraz efek-
tywno�ci. W rezultacie tworzy to trwa�e podstawy dla dochodów. 

Faktycznie realizowane dochody producentów rolnych s� okre�lone przez 
wynagrodzenie czynnika pracy (co wynika z efektywno�ci) oraz ró�nice mi�dzy 
transferami z polityki: BT  i obci��aniami TP . Mamy zatem: 

RTBL DPTCL �
�� )(      (6.1) 

                                                 
20 Jest tu ca�y szereg �róde� i uwarunkowa� np. zakresie, wiedzy, umiej�tno�ci, technologii, 
zarz�dzania, finansów, marketingu itd. co jest przedmiotem licznych bada�. 
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gdzie: BT  – warto�	 ró�nych form transferów, subwencji i wsparcia rolnictwa 

daj�cych efekt dochodowy21; 	�
n

i
iB TT , TP  – warto�	 ró�nych obci��e� podat-

kowych i innych �wiadcze�; 	�
n

i
iT PP ; RD  – dochody producentów rolnych. 

Tak zdefiniowany dochód jest maksymalizowan� funkcj� celu producenta 
rolnego. Jest to pewne uproszczenie, niemniej umo�liwia wydobycie istoty 
ewentualnej substytucji dwóch �róde� tego dochodu, czyli na ile uzyskiwane 
efekty dochodowe z polityki rolnej os�abiaj� przymus poprawy efektywno�ci22. 
Zatem jest to kwestia substytucyjno�ci (lub komplementarno�ci) rent politycznej 
i ekonomicznej jako �róde� dochodów23, czyli zmiennych w maksymalizowanej 
funkcji celu producenta rolnego. Rent� ekonomiczn� okre�lamy wzrost efek-
tywno�ci produkcji (przy danej relacji cen otrzymywanych do p�aconych) z po-
siadanych czynników24. Rent� polityczn� okre�lamy korzy�ci dochodowe 
z rozwi�za� polityki rolnej WPR25. Mamy wi�c: 

)}(){(max BgEPfD
Rt ��      (6.2) 

gdzie: EP  – efektywno�	 produkcji jako stosunek wielko�ci uzyskanej produkcji 

do zaanga�owanych czynników wytwórczych 
LK

y
�

; )(Bg  – dochodowy efekt 

zwi�zany z realizacj� ró�norodnych programów i mechanizmów WPR, czyli
TKPB PTTTB 
�" )..( . 

Korzystaj�c z )}(){( BgEP �  jako sk�adowej powy�szej funkcji celu, mo-
�emy wskaza	 nast�puj�cy dylemat stoj�cy przed racjonalnie post�puj�cym pro-
ducentem rolnym. Czy b�dzie si� on bardziej orientowa� na korzy�ci dochodowe 
zwi�zane z polityk� roln� WPR, czy na korzy�ci wynikaj�ce z poprawy efek-
                                                 
21 P�atno�ci bezpo�rednie, podtrzymywanie cen, kwotowanie produkcji, kwotowanie importu  
i inne regulacje – dzia�ania interwencyjne – co jest dobrze znane. 
22 Ten przymus poprawy efektywno�ci oczywi�cie wi��e si� z regulacja rynkow�. W sumie 
ten analizowany problem wykracza poza rozwijane tu uj�cie analityczne. W istocie dotyczy 
on bowiem kwestii, czy producenci reaguj� na potrzeby rynku i poddaj� si� jego efektywno-
�ciowemu re�imowi, czy walcz� o dotacje. Jest to oddzielny problem.  
23 Renta w sensie ogólnym oznacza wszelk� korzy�	, jak� podmiot (indywidualny, grupowy 
lub instytucjonalny) mo�e odnie�	 z dzia�a�, w które anga�uje jakie� �rodki maj�ce alterna-
tywne zastosowanie, [Tollison 1982] 
24 Rent� ekonomiczn� s� te „formy dochodu, które wynikaj� z wykorzystania zasobów pro-
dukcyjnych do wytwarzania dóbr i us�ug” [Wilkin 2005]. Doda	 trzeba, �e zasoby producenta 
rolnego, g�ównie ziemia to zasób rzadki i wy��czony z innego u�ytkowania.  
25 „Renta polityczna jest form� korzy�ci zwi�zanej z wykorzystaniem ograniczonych zasobów 
(pracy i kapita�u) do dzia�alno�ci niezwi�kszaj�cej produktów s�u��cych poprawie dobrobytu 
spo�ecznego. Korzy�ci wyst�puj�ce w postaci renty politycznej s� jedynie form� transferu 
dochodów od jednych podmiotów do innych przy wykorzystaniu mechanizmów w�adzy poli-
tycznej” [Wilkin 2005], [Kosiec, Raczy�ski 1998]. 
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tywno�ci produkcji26. Te pierwsze korzy�ci zwi�zane z polityk� roln� okre�lane 
s� mianem renty politycznej. Te drugie, zwi�zane z popraw� efektywno�ci, na-
zywane s� rent� ekonomiczn�. Wed�ug powszechnej opinii te pierwsze wydaj� 
si� �atwiejsze do uzyskania ni� te drugie. Niezale�nie od tego, czy ten pogl�d 
jest prawdziwy czy nie, istnieje odmienny mechanizm dochodzenia do obu ko-
rzy�ci dochodowych. Jest to interesuj�ce zagadnienie samo w sobie. W tym 
miejscu interesuje nas kwestia ewentualnej substytucyjno�ci w wyborach produ-
centa w sektorze rolnictwa ujmowanym jako zbiór producentów rolnych. 

Zauwa�my, �e efektywno�	 produkcji zdeterminowana przez dan� dla 
producenta rolnego funkcj� produkcji (technik� wytwarzania) ),( ttt LKfR �  
jako �ród�o wzrostu dochodu zale�y od producenta i jest uwarunkowaniem en-
dogennym. Natomiast korzy�ci z polityki rolnej, tak samo jak zmiany relacji 
cen otrzymywanych do p�aconych27, co tu przyjmujemy na zasadzie ceteris  
paribus w krótkim czasie, to uwarunkowanie od producenta niezale�ne, czyli 
jest to czynnik egzogenny. Problem mo�na zilustrowa	 graficznie (rysu-
nek 6.1)28. Hipoteza o substytucyjno�ci tych dwu �róde� dochodu, wydaje si� 
by	 bardziej przystaj�c� do rzeczywisto�ci. Wskazuj� na to najcz��ciej uzy-
skiwane krzywe wkl�s�e29. 

Rysunek 6.1. Komplementarno�� i substytucyjno�� renty politycznej i ekonomicznej 

    
�ród�o: opracowanie w�asne.  

                                                 
26 Jest to te� zgodnie z za�o�eniami teorii o racjonalnych oczekiwaniach.  
27 Relacje cenowe w przeciwie�stwie do efektywno�ci s� �ród�em powierzchniowym, a nie 
fundamentalnym zmian op�acalno�ci i tym samym dochodów.  
28 Bez okre�lania regresji na przyk�ad dla nast�puj�cej funkcji liniowej: BEP kdBkdEPkd ���� . 
29 Jednak�e, jak wynika�o z bada�, jest ona silniejsza w przypadku producentów o niskiej ni� 
wysokiej efektywno�ci produkcji. Komplikuje si� to te� dla producentów o ujemnej efektyw-
no�ci, gdzie renta polityczna wprost to kompensuje. 
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Pierwszy element równania (6.2) to efektywno�	 produkcji, b�d�cy jedno-
cze�nie rent� ekonomiczn� okre�lon� w uj�ciu warto�ciowym, jako ró�nica mi�-
dzy przychodami, a kosztami zaanga�owania czynników wytwórczych: 

RNR CNRCEP )( �
�� .     (6.3) 
Oczywi�cie wyst�puj� tu ceny sta�e, st�d odzwierciedlane s� relacje technicz-
ne30, bo wynikaj� z danych relacji technicznych opisanych, np. funkcj� produk-
cji. Gdy za�o�ymy zmienno�	 cen (no�yc cen) tj.: 

NR CCc /�       (6.4) 
to zapis ten (6.3) wyra�a wska�nik op�acalno�ci produkcji: 

R
t
Ntt

t
R CNRCOP )( �
�� .     (6.5) 

Jest to wska�nik najwa�niejszy dla bie��cego funkcjonowania, obserwowany na 
powierzchni zjawisk. Ma on wp�yw  bezpo�redni na dochody, jednak�e nie wy-
ja�nia ich fundamentów. 

Efektywno�	 opisan� formu�� 6.2 mo�na uj�	 w konwencji TFP (Total 
Factor Productivity) jako: 

LK
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CLCK
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CREP

���
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�
�

� .    (6.6) 

Przy za�o�eniu niezmiennych relacji cenowych, tj. cen otrzymywanych do 
p�aconych, w uj�ciu dynamicznym, w�a�ciwym dla TFP, mo�emy to uj�	 jako:  
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�     (6.7) 

czyli jako ró�nice temp wzrostu produkcji i zaanga�owanych czynników pro-
dukcji. Zatem, je�li: 

� �
� TFP
EP
EP 0  gdy )(

L
L

K
K

R
R �

�
�

�
� .   (6.8) 

Stanowi to fundament wzrostu wydajno�ci czynnika pracy jako determi-
nanty zwi�kszania dochodów producenta. Wzrost wydajno�ci czynnika pracy  

(
t

t
L L

R
W � ) to ró�nica mi�dzy tempem wzrostu produkcji i tempem spadku za-

trudnienia czynnika pracy31: 
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�
�

� .     (6.9) 

Przy za�o�eniu, �e nie wyst�puj� efekty dochodowe polityki rolnej, tempo 
wzrostu wydajno�ci czynnika pracy powinno, niejako wy��cznie, kszta�towa	 
tempo wzrostu wynagrodzenia czynnika pracy, czyli tempo wzrostu dochodów 
producentów rolnych w nast�puj�cy sposób: 

                                                 
30 W zwi�zku z tym w literaturze u�ywa si� te� poj�cia efektywno�	 techniczna. 
31 Spadek zatrudnienia przyczynia si� oczywi�cie do wzrostu wydajno�ci. 
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L
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�  .     (6.10) 

W rzeczywisto�ci realizowane tempo wzrostu dochodów przewy�sza 
tempo wzrostu wydajno�ci czynnika pracy32: 

L
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W
W

C
C �
�

� .      (6.11) 

Odnotujmy, �e poprawa efektywno�ci jest �ród�em wzrostu dochodów 
wyzwalanym w d�u�szym okresie, w którym mo�liwe s� zmiany techniczne 

(technik wytwarzania, czyli zmian relacji: 
L
L

K
K �� / ) w wyniku inwestycji. Jest to 

�ród�o niedostrzegalne na powierzchni zjawisk, w przeciwie�stwie do zmian 
relacji cen produktów i nak�adów. Poprawa efektywno�ci bazuj�ca na w��czaniu 
do procesu produkcji nowych rozwi�za� technicznych wi��e si� z nak�adami 
inwestycyjnymi, czemu sprzyja renta polityczna. 

Analizowana relacja dochodów (wynagrodzenia czynnika pracy) do wy-
dajno�ci czynnika pracy nazywana jest w literaturze ekonomicznej g�ównego nur-
tu jako jednostkowe koszty pracy. Jest to jeden z najwa�niejszych wska�ników 
decyduj�cy o konkurencyjno�ci danego producenta, sektora czy gospodarki. Jest 
to implicite nawi�zanie do przes�ania bada� w tym zadaniu. Zatem z punktu wi-
dzenia konkurencyjno�ci wa�ne jest, czy rosn� jednostkowe koszty pracy. Je�li 
tak jest, to wynagrodzenia rosn� szybciej ni� wydajno�	 pracy i pogarsza si� kon-
kurencyjno�	. W przyj�tej przez nas nomenklaturze te wska�niki kosztów jed-
nostkowych to: 

L

L

W
C  oraz 

L

L

W
C
�
� .     (6.12) 

W polskiej literaturze zakresu ekonomiki rolnictwa, wska�niki te nie s� 
analizowane. Z naszych bada� wynika, �e relacje te s� oderwane z uwagi na reali-
zowan� rent� polityczn�. Wp�ywa to oczywi�cie na konkurencyjno�	 sektora. 
Pewn� ilustracj� tej zale�no�ci zgodnie z koncepcj� jednostkowych kosztów pra-
cy jest rysunek 6.2. 
 
 

                                                 
32 Z uwagi na specyfik� produkcji w rolnictwie, w zwi�zku z teori� intensyfikacji rolnictwa, 
tempo wydajno�ci czynnika pracy ujmuje si� te� jako ró�nic� mi�dzy tempem wzrostu pro-
duktywno�ci czynnika ziemi oraz zmian w zatrudnieniu czynnika pracy. Uwzgl�dnia to pro-
ces koncentracji (zmian w strukturze agrarnej) oraz w intensyfikacji. Czyli jako: 
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�  – tempo wzrostu produktywno�ci czynnika ziemia 

jako ró�nic� tempa wzrostu produkcji oraz zastosowania czynnika ziemi. 
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Rysunek 6.2. Relacja mi�dzy dochodem i wydajno�ci� czynnika pracy  
(dla gospodarstw FADN minimalizuj�cych zobowi�zania) 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych FADN.  

Jak mo�na zauwa�y	, przyrost dochodów nie jest nadmierny w stosunku 
do przyrostu wydajno�ci czynnika pracy (wskazuj� na to parametry równania 
regresji prostej), co sprzyja konkurencyjno�ci rolnictwa. 

6.2. Poj�cie renty politycznej 

Funkcj� efektów polityki rolnej, czyli rent� polityczn� )(Bg  uj�t� we wzo-
rze 6.2 mo�emy zapisa	 nast�puj�co: 

tBR ZTTBg ���



)(      (6.13) 

gdzie: 



RT  – efekty dochodowe zwi�zane z interwencj� rynkow� w ramach orga-
nizacji wspólnych rynków, wyra�one jako przeci�tny poziom wsparcia docho-
dowego na gospodarstwo rolne; tB ZT �  – bezpo�rednie p�atno�ci obszarowe  
w przeliczeniu na jednostk� powierzchni oraz ��czn� powierzchni� tych u�yt-
ków rolnych w gospodarstwie rolnym w danym czasie. 

Oczekiwane efekty dochodowe polityki rolnej mog� by	 wyra�one w po-
staci nast�puj�cej funkcji: 

)()()]([ tB ZTtpBgE ���     (6.14) 
gdzie: )),(())(()( 111 


 �� ttt LKfpRfptp to p�atno�ci powi�zane z osi�gni�t� pro-
dukcj� z poprzedniego bazowego okresu. 

Ten efekt dochodowy polityki rolnej uj�ty we wzorze 6.14 wyra�a istot� 
renty politycznej. Jest to zwi�zane z oczekiwaniem na wsparcie, niejako z defi-
nicji nale�ne, co wi��e si� z racjonalnymi oczekiwaniami. Zatem, czy mo�e si� 
to nie odbi	 na d��eniu do uzyskiwania dochodów g�ównie drog� poprawy wy-
dajno�ci czynnika pracy. Tak by�oby, gdyby dochody nie by�y g�ównie wyni-
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kiem wsparcia (p�atno�ci bezpo�rednich). Tak oczywi�cie nie jest, bowiem jak 
wiadomo, w obecnej polityce rolnej (WPR) podstaw� wsparcia producentów s� 
p�atno�ci bezpo�rednie. 

6.3. Realizowane dochody producentów rolnych 

W uj�ciu ogólnym bie��ce dochody producentów z rynku mo�emy zapi-
sa	 jako iloczyn wydajno�ci pracy (co ju� zosta�o zdefiniowane) oraz poziomu 
cen produktów rolnych, czyli: 

t
RL

t
R

t

t
L CWC

L
RC ���� )(

.    (6.15) 
Oczywi�cie, faktycznie realizowane dochody producentów musz� 

uwzgl�dnia	 efekty wsparcia polityki rolnej (WPR) oraz obci��enia. Te ostatnie 
jako nieistotne mo�na pomin�	. Zatem, faktyczne realizowane dochody produ-
centów rolnych, uwzgl�dniaj�c efekty bie��cego wsparcia ( tB ), mo�na wyrazi	 
wzorem: 

tL
B
L BCC �� .      (6.16) 

Tak wi�c, dochody faktycznie realizowane przez producentów to dochody 
wynikaj�ce z wydajno�ci czynnika pracy przy danych cenach (�ród�o endogenne) 
oraz dochody b�d�ce efektem bie��cego wsparcia (�ród�o egzogenne). Mo�emy 
te� je podda	 nast�puj�cej dezagregacji: 

tRL
R
L BCWC ��" .     (6.17) 

Oznacza to, �e dochody zrealizowane s� okre�lone przez wska�nik wydajno�ci 
pracy, dany poziom cen produktów rolnych (cen skupu) oraz dany poziom 
wsparcia i transferów z polityki rolnej. Mo�e to tak�e uj�	 inaczej, wyra�aj�c 
oddzielnie czynniki zale�ne od producenta – wydajno�	 pracy (przy danych ce-
nach) – i niezale�nie – wsparcie wynikaj�ce z WPR, czyli: 

RL
R
Lt CWCB �"� .     (6.18) 

Z tego zapisu wynika, �e przy danej wydajno�ci pracy w sensie technicz-
nym, dochody producenta rolnego zale�� od: a) poziomu cen otrzymywanych – 
cen skupu; b) poziomu dop�at bezpo�rednich – p�atno�ci powierzchniowych. Jest 
to podzia� na �ród�a: rynkowe oraz zwi�zane z polityk� (transfer-seeking). 

Przedstawione uj�cie stanowi te� ogóln� podstaw� polityki rolnej, zw�asz-
cza polityki dochodowej. Efekt dochodowy polityki mo�na w istocie osi�ga	 
albo poprzez ceny, albo przez transfery bezpo�rednie. Efekt obu rozwi�za� jest 
w istocie taki sam. Mo�na jedynie wskaza	 na ró�ne �ród�a i skutki wsparcia 
poprzez ceny lub wsparcia bezpo�redniego. Dop�aty poprzez ceny bardziej ob-
ci��aj� konsumentów, dop�aty bezpo�rednie bardziej podatników. W istocie jed-
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nak�e jest to samo. Dop�aty bezpo�rednie w wi�kszym stopniu obci��aj� podat-
nika b�d�cego jednocze�nie konsumentem. Nie jest to jednak problem, do któ-
rego mamy si� w tym miejscu odnosi	. Istotne z powy�szego jest to, �e w sensie 
podstawy ekonomicznej te transfery, dokonywane czy to za pomoc� cen, czy 
p�atno�ci bezpo�rednich, s� dotacjami do dochodów realizowanych przez produ-
centów rolnych. Zwi�kszaj� one stron� przychodow�, jako podstaw� realizowa-
nych dochodów przez producentów rolnych. Stabilizuj� t� stron� przychodow�  
i w rezultacie dochody niezale�nie od zmian w produkcji i tym samym osi�gni�-
tej wydajno�ci czynnika pracy. Negatywnym aspektem mo�e by	 to, �e nie wy-
muszaj� poprawy tej wydajno�ci jako podstawowego �ród�a dochodów produ-
centów rolnych. Oczywi�cie odnosi si� to do d�u�szych okresów. Udzia�y (%,  
0-1) obu tych �róde� w dochodach mo�emy uj�	 nast�puj�co: 
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.      (6.19) 
Poziom drugiej sk�adowej po prawej stronie powy�szej formu�y, tj. udzia� 

dop�at w dochodach, mie�ci si� ju� w przedziale od 50 do 80%. Dotyczy to rol-
nictwa wi�kszo�ci krajów cz�onkowskich UE, w tym rolnictwa Polski, tak�e 
w uk�adzie grup obszarowych i w uk�adzie regionalnym. 
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7. Substytucja mi�dzy rent� ekonomiczn� i polityczn�  
w wyborze producenta rolnego 

Na równowag� wzrostu i konkurencyjno�	 sektora rolno-spo�ywczego 
fundamentalny wp�yw ma wybór producenta co do �róde� maksymalizacji jego 
funkcji celu, jakim jest dochód. Jest to mikroekonomiczny problem decyzyjny 
determinuj�cy równowag� producenta rolnego, jego zdolno�ci rozwojowe  
i konkurencyjno�	. Zaprezentowane w tym rozdziale uj�cie ma autorski charak-
ter nawi�zuj�cy do podstaw mikroekonomii w uj�ciu matematycznym. 

7.1. Kra�cowa stopa substytucji renty ekonomicznej i politycznej 

Odnosz�c si� do postawionej kwestii substytucji obu rent zak�adamy, �e 
obie te zmienne s� z za�o�enia ci�g�e i ró�niczkowalne. Najwa�niejsze jest jed-
nak to, i� rozpatrujemy to zjawisko dla danego poziomu dochodu producenta 
rolnego, st�d wielko�ci jednostkowe. Zwi�kszenie wykorzystania jednego �ród�a 
(zmiennej) bez zmiany poziomu dochodu musi si� zatem odbywa	 kosztem 
zmniejszenia wykorzystania drugiego. W rezultacie tych za�o�e�, ró�niczka zu-
pe�na równania dochodu producenta rolnego w danym czasie: 

max),(  � BEPfD (7.1)
jest równa zero, czyli mamy: 
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– to dochodowy efekt poprawy efektywno�ci produkcji, czyli 

renta ekonomiczna; 
EP
U R

�
�  – kra�cowa u�yteczno�	 poprawy efektywno�ci dla 

dochodu producenta rolnego, czyli z punktu widzenia realizacji jego funkcji ce-

lu; 
B

UB R

�
�

�  – dochodowy efekt zwi�kszenia zakresu wsparcia producenta rolne-

go w ramach WPR, czyli renta polityczna; 
B

U R

�
�  – kra�cowa u�yteczno�	 docho-

dowa wsparcia dla realizacji funkcji celu producenta rolnego. 
Zatem, producent rolny optymalizuje swój wybór, czyli osi�ga stan rów-

nowagi, je�li chodzi o te dwa �ród�a maksymalizacji dochodu jako funkcji celu 
wtedy, gdy: 
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czyli, gdy wyrównuj� si� korzy�ci z dzia�a� na rzecz poprawy efektywno�ci 
produkcji z dzia�aniami na rzecz wykorzystania korzy�ci z WPR. Dlatego te� – 
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przy za�o�eniu racjonalno�ci zachowa� – producent wyrównuje u�yteczno�ci 
kra�cowe tych dwóch �róde� poprawy swojej funkcji celu33. 

Warunek ten oznacza, �e producent rolny jest w stanie równowagi, czyli 
maksymalizuje swoj� funkcj� celu, jakim jest dochód, gdy efekt dochodowy po-
lityki zrównuje si� z ubytkiem efektu dochodowego w wyniku pogorszenia si� 
efektywno�ci produkcji. W wyniku bowiem wsparcia zmniejsza si� przymus 
poprawy efektywno�ci, jaki by by�, gdyby tego wsparcia nie by�o34. Nale�y pa-
mi�ta	, �e s� to wielko�ci wzgl�dne i jednostkowe, bo odnoszone do danego po-
ziomu dochodu (na danej izokwancie). 

Producent rolny, zachowuj�c si� racjonalnie, wybierze �atwiejsze rozwi�-
zanie, chocia� mog� go od tego odwie�	 coraz bardziej biurokratyczne 
i uci��liwe procedury (generuj�ce coraz wy�sze koszty transakcyjne  uzyskania 
efektów dochodowych w ramach narz�dzi WPR). Ponadto, na zasadzie racjo-
nalnych oczekiwa�, mo�e zawsze przewidywa	 dostosowywanie si� poziomu 
wsparcia do pogarszaj�cej si� efektywno�ci do spadku op�acalno�ci itp. Znajduje 
to zwykle du�e wsparcie polityczne, publicystyczne i naukowe. 

Kra�cow� stop� substytucji mi�dzy tymi dwoma �ród�ami maksymalizacji 
funkcji celu producenta, dla danego poziomu dochodu, mo�emy zapisa	: 
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Stopa substytucji czynnika, który zdefiniowali�my jako rent� ekonomicz-
n�, przez czynnik, który zdefiniowali�my jako renta polityczna, jest okre�lona 
przez relacj� ich wp�ywu na funkcj� u�yteczno�ci (celu) producenta rolnego. 
Ujmuj�c �ci�lej, jest ona zdeterminowana przez relacj� u�yteczno�ci tych dwóch 
�róde� maksymalizacji dochodu dla producenta rolnego, u�yteczno�ci rozumia-
nej jako �ród�o uzyskiwania tego dochodu. Takie podej�cie stanowi prób� opisu 
mechanizmu zachowa�, czy wyboru producenta rolnego w warunkach aktywnej 
polityki rolnej nastawionej na cele dochodowe35. Wyp�ywa z niego wa�ne prze-
s�anie teoretyczno-poznawcze i praktyczne36. 

                                                 
33 Pomini�ty w tym miejscu zosta� znak minus, by nie sugerowa	 si� kierunkiem substytucji 
mi�dzy tymi dwoma �ród�ami poprawy dochodów producenta rolnego. 
34 Kierunek omawianej na podstawie powy�szego wzoru substytucji mo�e te� by	 odwrotny, 
tzn. rosn�ce efekty dochodowe poprawy efektywno�ci zast�puj� potrzeb� wsparcia ze strony 
polityki rolnej. Wydaje si� jednak mniej prawdopodobny. 
35 Obecnie realizowa	 si� chce cele bardziej ogólne cele zwi�zane z ochron� �rodowiska natu-
ralnego, czy wielofunkcyjnym rozwojem wsi itp. 
36 Szerzej i dane empiryczne w [Bezat-Jarz�bowska, Rembisz, Sielska 2012]. 
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7.2. Elastyczno�� substytucji renty ekonomicznej i politycznej  
a koszt uzyskania wynikaj�cych z nich efektów dochodowych 

Analiz� kwestii substytucji renty politycznej i ekonomicznej mo�na po-
g��bi	, wprowadzaj�c elastyczno�ci substytucji. Dla danego poziomu uzyska-
nych dochodów #�� RR DBEPfD ),{  mo�emy przyj�	 okre�lone udzia�y obu ana-
lizowanych rent, tj. renty politycznej i renty ekonomicznej oraz kosztów ich 
uzyskania odpowiednio jako37: 
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st�d, relacje udzia�ów obu rent i kosztów s� nast�puj�ce: 
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Relacje tych obydwu rent w dochodzie producenta, zdeterminowane s� 
przez relacje kosztów ich uzyskania. Wskazuje to, �e substytucyjno�	 obu rent 
jest relacjonowana do kosztów ich uzyskania. Producent si�ga wi�c bardziej do 
tego �ród�a, które jest korzystniejsze, czyli daj�ce wi�ksze efekty dochodowe  
w stosunku do kosztów ich uzyskania. Ma to w istocie takie samo znaczenie jak 
elastyczno�ci substytucji renty ekonomicznej i politycznej dla uzyskania tego 
samego poziomu dochodu w relacji do zmian kosztów ich uzyskania, co mo�e-
my zapisa	 jako: 
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Wynika z tego, �e udzia� obu rent w kszta�towaniu dochodów jest ela-
styczny i zmienia si� wzgl�dem zmian kosztów ich uzyskania. Mo�na zak�ada	, 
�e koszt uzyskania efektów dochodowych z renty ekonomicznej jest wy�szy ni� 
koszt uzyskania efektów z renty politycznej. St�d, elastyczno�	 substytucji renty 
ekonomicznej przez rent� polityczn� jest wysoka. Kierunek tej substytucji jest 
�atwy do przewidzenia. wiadczy o tym nast�puj�ce przekszta�cenie powy�szej 
formu�y elastyczno�ci substytucji: 

                                                 
37 Szerzej na ten temat oraz dowód w [Bezat-Jarz�bowska, Rembisz, Sielska 2013]. 
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Kierunek zmian udzia�u rent w kszta�towaniu dochodów zdeterminowany 
jest przez zmiany w relacji kosztów uzyskania efektów dochodowych z tytu�u 
obu rent. 

Producent, d���c do maksymalizacji swojej u�yteczno�ci, czyli w funkcji 
celu dochodu, wybiera najbardziej korzystne kombinacje renty ekonomicznej  
i renty politycznej jako �róde� tego dochodu38. Substytuuje w sensie relatyw-
nym, pierwsze �ród�o przez drugie. Jest to potencjalne zagro�enie, mo�e bo-
wiem hamowa	 wysi�ki na rzecz poprawy efektywno�ci, których no�nikiem s� 
np. przemiany strukturalne i procesy koncentracji. Oczywi�cie „potencjalne” nie 
oznacza, �e jest to faktyczne zagro�enie. Mo�e wyst�powa	 te� zgo�a odmienny 
proces tj. proces pewnej synergii, gdy efekty dochodowe wsparcia przek�adaj� 
si� na wzrost inwestycji i zwi�zane z tym unowocze�nianie technik oraz techno-
logii wytwarzania i w rezultacie popraw� efektywno�ci produkcji. Do tego wró-
cimy w dalszej cz��ci rozdzia�u. 

W omawianym problemie decyzyjnym producenta rolnego, relacj� u�y-
teczno�ci renty ekonomicznej oraz renty politycznej dla dochodów  zestawia on 
z kosztami uzyskania tych u�yteczno�ci. Trudno jest jednak za�o�y	 jakie� ogra-
niczenie na te koszty dla funkcji celu producenta wzgl�dem tych dwu �róde�. 
Bardziej ograniczone i wymierne s� koszty uzyskania u�yteczno�ci z poprawy 
efektywno�ci ni� koszty uzyskania tej u�yteczno�ci z tytu�u polityki (partycypa-
cji w jej okre�lonych programach czy mechanizmach). ��czne „koszty” wyko-
rzystania tych dwu �róde� dochodów mo�emy okre�li	 jako: 

BEP kdBkdEPkd ����     (7.10) 
gdzie: EPkd  – koszty uzyskania efektów dochodowych z tytu�u renty ekonomicz-
nej; Bkd  – koszty uzyskania efektów dochodowych z tytu�u renty politycznej. 

Przy za�o�eniu, �e tak okre�lone koszty wykorzystania obu rent s� wielko-
�ci� dan� z góry (ograniczeniem w danym czasie t) to ich ró�niczka zupe�na jest 
równa zero, czyli: 

0)( ������ BEP BkdkdEPkdd .    (7.11) 
Zatem, koszt substytucji efektu dochodowego renty ekonomicznej wzgl�dem 
renty politycznej mo�na uj�	 nast�puj�co: 
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38 Zosta�o wykazane, �e w producent rolny post�puje tak samo dla kolejnych poziomów uzy-
skanych dochodów, czyli niejako w uk�adzie dynamicznym [Bezat-Jarz�bowska, Rembisz, 
Sielska 2013]. 
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Stanowi to warunek optymalnego wyboru producenta, ze wzgl�du na oba anali-
zowane �ród�a i koszty ich uzyskania, gdy maksymalizowany jest dochód jako 
kryterium funkcji celu. Mo�na zapewne przyj�	, �e: 

BEP kdkd �      (7.13) 
Mo�na te� za�o�y	, �e przes�dza to o kierunku substytucji, a wi�c – je�li tak mo�-
na to uj�	 – renta polityczna niejako wypiera rent� ekonomiczn�. 

7.3. Empiryczna weryfikacja analizy 

Empirycznym, syntetycznym potwierdzeniem trafno�ci analizy przeprowa-
dzonej w uj�ciu formalnym s� zwi�zki mi�dzy poziomem efektywno�ci a pozio-
mem wsparcia przedstawione na rysunkach 7.1-7.339. Kszta�t zale�no�ci mi�dzy 
analizowanymi rentami wskazuje na ich wzgl�dn� substytucyjno�	. Tym samym 
za empirycznie potwierdzone mo�na uzna	 wnioski o wypieraniu renty ekono-
micznej przez rent� polityczn�. 

Rysunek 7.1. Poziom efektywno�ci (EP) a poziom wsparcia (B) dla wszystkich  
gospodarstw bez wyodr�bnionego typu produkcji w roku 2011 (przy EP>0 oraz B>0) 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych FADN. 

 

 

 

                                                 
39 Pe�en zestaw rysunków jest zamieszczony w [Bezat-Jarz�bowska, Rembisz, Sielska 2012, 
2013]. Tam te� przedstawiono szczegó�owe opisy i za�o�enia odno�nie analizowanych gospo-
darstw rolnych. 
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Rysunek 7.2. Poziom efektywno�ci (EP) a poziom wsparcia (B) dla wszystkich  
gospodarstw bez wyodr�bnionego typu produkcji w roku 2010 (przy EP>0 oraz B>0) 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych FADN. 

Rysunek 7.3. Poziom efektywno�ci (EP) a poziom wsparcia (B) dla wszystkich  
gospodarstw bez wyodr�bnionego typu produkcji w roku 2009 (przy EP>0 oraz B>0) 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych FADN. 

Potwierdzaj� to równie� wyliczone ujemne warto�ci stóp substytucji obu 
rent (tabela 7.1). Elastyczno�ci substytucji obu rent (bez uwzgl�dnienia ela-

styczno�ci kosztów) wyznaczone na podstawie zale�no�ci BEP
BEP

/
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wiono natomiast w tabeli 7.2. Wysokie warto�ci stóp substytucji wskazuj� na 
g��boki zakres omawianej substytucji renty ekonomicznej przez rent� politycz-
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n�40. Elastyczno�ci substytucji (w wi�kszo�ci analizowanych lat) przyjmuj� war-
to�ci ujemne, co oczywi�cie pozytywnie weryfikuje wcze�niejsze stwierdzenia, 
i� renta polityczna wypiera rent� ekonomiczn�. 

Tabela 7.1. Zmiany renty ekonomicznej i politycznej oraz stopa substytucji mi�dzy nimi 
w latach 2005–2011 (rok t-1 = 100, EP i B w z�) 

Gospodarstwa rolne z przewa�aj�c� produkcj� zwierz�c� (a) 
Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
�EP -2445 22651 -3425 -26560 -5981 10494 21135
�B 11063 9798 -6670 10880 2322 13749 2460
stopa substytucji -0,22 2,31 0,51 -2,44 -2,58 0,76 8,59

Gospodarstwa rolne z przewa�aj�c� produkcj� ro�linn� (b) 
�EP -10534 -2833 21642 -36165 -7532 -31436 -2497
�B 15375 14446 -7783 21540 16122 -882 4833
stopa substytucji -0,69 -0,20 -2,78 -1,68 -0,47 35,66 -0,52

Gospodarstwa rolne bez wyodr�bnionego typu produkcji (c) 
�EP -5215 7902 6703 -29295 -6777 25678 8755
�B 12592 11206 -5757 16751 8332 7289 3929
stopa substytucji -0,41 0,71 -1,16 -1,75 -0,81 3,52 2,23

�ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie danych FADN. 

Tabela 7.2. Elastyczno�ci substytucji renty ekonomicznej wzgl�dem renty politycznej 
w latach 2005-2011 (rok t-1 = 100, EP i B w z�) 

Gospodarstwa rolne z przewa�aj�c� produkcj� zwierz�c� (a) 
Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
�(EP/B) -9,514 -0,297 0,833 -2,274 -0,290 0,014 0,466
EP/B 3,059 2,762 3,595 1,322 1,032 1,046 1,512
Elastyczno�	 substytucji -3,110 -0,107 0,232 -1,720 -0,281 0,014 0,308

Gospodarstwa rolne z przewa�aj�c� produkcj� ro�linn� (b) 
�(EP/B) -4,862 -0,710 0,981 -1,515 -0,205 0,478 -0,080
EP/B 1,628 0,919 1,899 0,385 0,180 0,658 0,578
Elastyczno�	 substytucji -2,986 -0,773 0,516 -3,935 -1,139 0,726 -0,138

Gospodarstwa rolne bez wyodr�bnionego typu produkcji (c) 
�(EP/B) -6,337 -0,566 0,687 -1,694 -0,243 0,505 0,075
EP/B 2,166 1,600 2,287 0,594 0,351 0,855 0,931
elastyczno�	 substytucji -2,925 -0,354 0,300 -2,853 -0,693 0,590 0,081

�ród�o: obliczenia w�asne na podstawie danych FADN. .  

                                                 
40 W szczególno�ci wysokie ujemne warto�ci tej stopy substytucji, zwi�zane s� z ujemnymi 
dochodami producentów w niektórych okresach i ca�kowitym uzale�nieniem dochodów od 
dop�at. Nie jest to jednak korzystne z punktu widzenia racjonalno�ci ekonomicznej 
i perspektyw dla rolnictwa. Ca�kowite uzale�nienie dochodów od p�atno�ci �wiadczy o niera-
cjonalnych relacjach technicznych i zerowej czy ujemnej wydajno�ci czynnika pracy. St�d 
rodzi si� pytanie, czy brak „dodatniej wydajno�ci czynnika pracy” i tym samym uzale�nienie 
dochodów od p�atno�ci wynika z faktu, �e one wyst�puj�, czy by	 mo�e p�atno�ci musz� by	, 
bo wyst�puje ujemna wydajno�	. 
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8. Komplementarno�� rent a inwestycje producentów  
rolnych 

Obok zale�no�ci substytucyjnych, mo�e te� wyst�powa	 komplementarny 
zwi�zek mi�dzy obiema rentami. Odnosi	 si� to mo�e do inwestycji. Mianowi-
cie, renta polityczna mo�e wp�ywa	 katalizuj�co na inwestycje producentów 
rolnych, a te poprawia	 efektywno�	 produkcji. Ma to fundamentalne znaczenie 
dla równowagi wzrostu w sektorze rolno-spo�ywczym. 

8.1. Zale�no�� inwestycji od oszcz�dno�ci i renty politycznej 

Na wysoki udzia� renty politycznej w kszta�towaniu dochodów producen-
tów rolnych mo�na wi�c spojrze	 inaczej. To pozytywne podej�cie b�dzie 
prawdziwe, gdy za�o�ymy, �e efekty dochodowe polityki rolnej dok�adaj� si� do 
„zwyk�ych” oszcz�dno�ci producentów rolnych i nast�pnie zwi�kszaj� ich wy-
datki inwestycyjne na zwi�kszenie kapita�u rzeczowego41. Zwi�kszanie inwesty-
cji producentów rolnych prowadzi	 mo�e do poprawy wydajno�ci czynnika pra-
cy i jest podstaw� wzrostu efektywno�ci produkcji. Poprawa wydajno�ci 
czynnika pracy wynika bowiem w podstawowej cz��ci ze zwi�kszania wyposa-
�enia czynnika pracy w kapita�, czyli ze zwi�kszania relacji czynnika kapita�u 
rzeczowego do czynnika pracy. Je�li renta polityczna katalizowa�aby tego typu 
inwestycje, to pe�ni�aby podobn� rol� do oszcz�dno�ci z zewn�trz np. inwestycje 
zagraniczne w ca�ej gospodarce42. Renta polityczna mo�e jednak zwi�ksza	 za-
równo poziom inwestycji, jak i konsumpcji producentów ponad poziom, który 
by wynika� ze zgromadzonych oszcz�dno�ci (w tym kredytów, które s� – jak 
wiadomo – odwrócon� form� oszcz�dno�ci). Pytanie badawcze zatem brzmi: 
czy renta polityczna jest w zwi�zku komplementarnym z inwestycjami produ-
centów rolnych? 

Pozytywna weryfikacja, czy ilustracja tak zarysowanej kwestii i zwi�zanej 
z tym hipotezy �wiadczy	 b�dzie o pozytywnym wp�ywie renty politycznej na 
kszta�towanie si� podstaw rozwojowych sektora w tym wzrostu wydajno�ci 
czynnika pracy43. Katalizowanie inwestycji przez rent� polityczn� oznacza, �e 
bez jej dochodowych efektów osi�gany poziom inwestycji by�by ni�szy. Funk-
                                                 
41 Taki zwi�zek jest oczywisty w mechanizmach WPR nakierowanych na cele inwestycyjne, 
co tutaj przyjmiemy na zasadzie ceteris paribus. 
42 Inwestycje zagraniczne, finansowane z oszcz�dno�ci zewn�trznych, zwi�kszaj� poziom in-
westycji krajowych ponad poziom oszcz�dno�ci krajowych. 
43 To ostatnie tworzy podstawy do coraz �ci�lejszego zwi�zku mi�dzy dochodami a wy-
dajno�ci� czynnika pracy w rolnictwie, co ma znaczenie dla równowagi wzrostu i konku-
rencyjno�ci. 
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cje katalizacyjne renty politycznej to zwi�kszenie mo�liwo�ci pogodzenia osi�-
gni�tego poziomu konsumpcji gospodarstwa domowego producenta z potrzeba-
mi inwestycyjnymi. Te funkcje to tak�e zmniejszenie ryzyka zwi�zanego  
z inwestycjami oraz podnoszenie zdolno�ci dochodowej producenta, to istotne 
zwi�kszenie podstawy do generowania oszcz�dno�ci, co tak�e jest wa�ne przy 
mechanizmach polityki nakierowanych na pobudzanie inwestycji44. Nie bez zna-
czenia jest tak�e to, �e p�atno�ci bezpo�rednie i inne instrumenty polityki rolnej 
podnosz� zdolno�	 kredytow� producenta rolnego. Ma to oczywisty wp�yw na 
mo�liwo�ci uzupe�niania �rodków bankowych, czy te� innych oszcz�dno�ci, 
przeznaczanych na inwestycje. 

Kwesti� funkcji renty politycznej jako katalizatora inwestycji producen-
tów rolnych oraz jej ewentualnego komplementarnego zwi�zku z tymi inwesty-
cjami mo�na zilustrowa	 w postaci prostych ideogramów (rysunek 8.1). 

Rysunek 8.1. Ideogramy pozytywnej i neutralnej relacji mi�dzy inwestycjami  
oraz rent� polityczn� 

    
�ród�o: opracowanie w�asne. 

Pierwszy z ideogramów to niejako hipoteza o wyst�powaniu zwi�zku 
wsparcia w ramach WPR z inwestycjami producentów rolnych. Zaprzeczeniem 

                                                 
44 P�atno�ci bezpo�rednie jako no�nik renty politycznej s�, jak si� wydaje, najbardziej racjonalnym 
sposobem wspomagania dochodów producenta i wspomagaj�cym jego racjonalno�	 co do wyboru 
rodzaju i poziomu inwestycji. Instrumenty nakierowane na bezpo�rednie cele inwestycyjne, na 
przyk�ad oparte na dofinansowywaniu po�owy kosztu zakupu maszyny rolniczej czy polegaj�ce na 
dofinansowaniu odsetek, maj� zbyt celowy charakter, przez co mog� prowadzi	 do mniej racjonal-
nych wyborów w sensie mikroekonomicznym (tak�e makroekonomicznym) np. przeinwestowa-
nia, do wyst�powania zbyt kapita�och�onnych technik wytwarzania i nieracjonalnych relacji tech-
nicznych, co odbija si� zawsze na efektywno�ci. P�atno�ci bezpo�rednie takich wad nie maj�. 
P�atno�ci bezpo�rednie zast�puj� konieczno�	 oszcz�dzania kosztem konsumpcji, st�d te� nawia-
sem mówi�c, nawi�zanie do poj�cia renty. Jest to pozytywny efekt, w przeciwie�stwie do pokaza-
nej we wcze�niejszych rozdzia�ach kwestii substytucji renty politycznej i efektywno�ci. 
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mog�a by	 hipoteza, i� renta polityczna i inwestycje to niezale�ne od siebie pro-
cesy, tj. p�atno�ci bezpo�rednie i inne no�niki renty politycznej (poza mechani-
zmami proinwestycyjnymi) nie maj� wp�ywu na wybory producentów co do po-
ziomu inwestycji, co ilustruje drugi z ideogramów. 

Nie zak�adamy, �e renta polityczna jest w zale�no�ci substytucyjnej do 
oszcz�dno�ci i inwestycji producentów rolnych. Nie mo�e wi�c by	 powtórzony 
przekrój analizy odnosz�cej si� do relacji renty i efektywno�ci jako �róde� do-
chodu producenta rolnego. Tamto rozumowanie odnosi�o si� do kwestii funk-
cjonowania, natomiast to do kwestii wzrostu gospodarczego w sektorze. Oczy-
wi�cie wzrost, czyli realizowane inwestycje daj� lepsz� podstaw� do 
efektywniejszego funkcjonowania i generowania wy�szych dochodów produ-
centów w oparciu o wydajno�	 pracy. Wy�sze dochody to z kolei mocniejsza 
podstawa do dalszych oszcz�dno�ci i inwestycji. Jak s�dzimy w tym nieustaj�-
cym procesie zale�no�ci istotn� rol� odgrywa renta polityczna jako katalizator. 
Tak zarysowane kwestie i hipotezy poddane zosta�y autorskiej analizie, najpierw 
logicznej w oparciu o okre�lone zapisy matematyczne oraz nast�pnie syntetycz-
nej weryfikacji empirycznej. 

8.2. Renta polityczna a konsumpcja i oszcz�dno�ci oraz inwestycje 
producenta rolnego 

Wskazywali�my, �e renta polityczna mo�e by	 czynnikiem katalizuj�cym 
inwestycje producenta rolnego, przyczyniaj�c si� do ich zwi�kszania w dwojaki 
sposób. Po pierwsze, stanowi ona jedno z mo�liwych �róde� wzrostu dochodu. 
To w oczywisty sposób zwi�ksza podstawy do oszcz�dno�ci lub w bezpo�redni 
sposób je powi�ksza zmniejszaj�c ujemn� ró�nic� mi�dzy wymaganym pozio-
mem inwestycji a ich �ród�em sfinansowania z oszcz�dno�ci (niezale�nie czy to 
s� oszcz�dno�ci od�o�one, czy przysz�e z kredytu45). Proces ten wymaga� anali-
zy od fundamentów, co tu pominiemy46. Wska�my jeszcze, �e do producenta 
rolnego odnosi si� cytat, �e „wi�kszo�	 decyzji inwestycyjnych we wspó�cze-

                                                 
45 Oszcz�dno�	 jako �ród�o finansowania inwestycji mo�e by	 ujmowana jako ntS 
 , czyli jako 
zakumulowana suma z lat poprzednich lub jako aktualizowana suma w kredycie (raty jego 
sp�at) oszcz�dno�ci przysz�ych: ntS � , dalej nazwiemy to oszcz�dno�ciami ex-post i ex-ante. 
46 Wed�ug Hishleifera ”decyzje inwestycyjne firm s� w istocie decyzjami ich w�a�cicieli doty-
cz�cymi optymalnego rozk�adu konsumpcji i oszcz�dno�ci w czasie, a inwestycje w �rodki 
trwa�e stanowi� alternatyw� wzgl�dem oszcz�dzania na rynkach finansowych umo�liwiaj�c� 
transfer konsumpcji w czasie”. Cytujemy za [Brzozowski, Cie�lik 2004]. To twierdzenie jak 
si� wydaje w pe�ni przystaje do sytuacji producenta rolnego, gdzie powszechnie jest znana 
niejako to�samo�	 w�a�ciciela, czyli konsumenta czy gospodarstwa domowego, z funkcj� 
producenta. 
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snych gospodarkach jest podejmowana przez firmy, a nie gospodarstwa domo-
we. Firmy s� jednak w�asno�ci� gospodarstw domowych (konsumentów) i po-
winny dzia�a	 tak, aby zmaksymalizowa	 u�yteczno�	 swoich w�a�cicieli”47. 
Producent rolny jest niejako klinicznym przypadkiem, maksymalizacja jego 
funkcji celu – dochodu (zysku), jako producenta jest podstaw� maksymalizacji 
funkcji u�yteczno�ci jako konsumenta (gospodarstwa domowego). Podnosimy 
to, poniewa� wa�n� jest kwestia podzia�u na oszcz�dno�ci i w rezultacie inwe-
stycje w stosunku do konsumpcji48. 

Renta polityczna, jak zak�adamy, katalizuje ten proces, tj. u�atwia podej-
mowanie decyzji o podziale na konsumpcj� i oszcz�dno�ci (inwestycje), zwi�k-
szaj�c sk�onno�	 do inwestowania. W�a�ciciel (w sensie mikroekonomicznym 
gospodarstwo domowe, konsument) jako producent rolny musi podejmowa	 de-
cyzje, ile oszcz�dza	, a ile konsumowa	. Najcz��ciej dokonuje tego w dwustop-
niowej procedurze. Najpierw, zak�adaj�c racjonalne post�powanie, wybiera taki 
poziom inwestycji, który maksymalizuje ca�kowite bogactwo (w okresie trwania 
gospodarstwa, trwa permanentnie), a nast�pnie przy przyj�tym jego poziomie, 
ile konsumowa	 dzisiaj, a ile oszcz�dza	 na jutro. W tym procesie niew�tpliwie 
pomocne s� uzyskiwane p�atno�ci w ramach WPR. 

Je�li przyjmiemy, �e podstaw� inwestycji s� zgromadzone przez produ-
centów oszcz�dno�ci: 

tt IS  
1 ,      (8.1) 
za�, jak przyjmuje si� w analizie mikroekonomicznej: 

111 


 �� ttt CSD      (8.2) 
oraz 

111 


 �
� ttt DcDS      (8.3) 
gdzie c jest pewn� sta��, odzwierciedlaj�c� kra�cow� sk�onno�	 do konsumpcji  
( 11 

 � tt cDC ), za� 1
tD  – oznacza dochód. 

Przy danych potrzebach inwestycyjnych zwykle wi�kszych ni� oszcz�d-
no�ci49, tj. tt IS &
1 , pomocne staj� si� efekty renty politycznej, czyli ttt IBS ��
1 . 
Wyst�pi� w tych okoliczno�ciach pozytywne skutki renty politycznej. W ich 
efekcie mo�e nast�powa	 przyrost podstaw finansowych do inwestycji, co spo-
woduje zwi�kszenie dost�pnych producentowi zasobów kapita�u, bowiem: 

�� �  �
 ttttt RKIBS 1 .    (8.4) 

                                                 
47 Ibidem. 
48 Przyjmuj�c jednocze�nie, z racji jedno�ci roli konsumenta i producenta, �e oszcz�dno�	 to 
jedynie odroczona konsumpcja w czasie, oczywi�cie wy�sza, co zapewnia	 winny inwestycje 
i ich efektywno�	. 
49 Ex-ante (z kredytu) i ex-post (w�asne z poprzednich okresów). 



 72

Wraz ze wzrostem dost�pnego czynnika kapita�u pojawiaj� si� podstawy 
do zwi�kszania produkcji50, a w konsekwencji wzrostu przychodów, poniewa�: 

� �
� TFP
EP
EP 0 .     (8.5) 

Wp�ynie to na ponowny wzrost konsumpcji i oszcz�dno�ci w kolejnym okresie 
oraz, co najwa�niejsze, wzrost inwestycji. Dop�aty czy renta polityczna katalizu-
j� ten proces. 

Renta polityczna poprzez pokazany wp�yw na zwi�kszenie wyposa�enia 
w czynnik kapita�u, przyczynia si� do wzrostu technicznego uzbrojenia pracy51. 
U producentów powstaj� bardziej nowoczesne, kapita�och�onne techniki wytwa-
rzania. W rezultacie prowadzi to do wzrostu wydajno�ci czynnika pracy i do-
chodów w kolejnych okresach: 

1)( �� �� t
LL

t

t

t

t CW
L
R

L
K .     (8.6) 

W sumie wi�c, mamy do czynienia z pozytywnym, d�ugookresowym pro-
cesem. Do oszcz�dno�ci dochodzi efekt renty politycznej, co ma wp�yw na po-
ziom inwestycji oraz popraw� relacji czynnika kapita�u do czynnika pracy, czyli 
de facto unowocze�niania techniki wytwarzania. Prowadzi to wprost do popra-
wy wydajno�ci pracy. Efektem finalnym s� oczywi�cie wi�ksze dochody (wy-
nagrodzenie czynnika pracy), a zatem wzrost dobrobytu w rolnictwie. Jest to 
fundamentalny wniosek wynikaj�cy z tej cz��ci analizy. 

8.3. Mno�nik inwestycyjny renty politycznej dla producentów  
rolnych 

Zak�adamy, �e gospodarstwo domowe producenta rolnego (w�a�ciciela 
gospodarstwa rolnego) dzieli swój wypracowany dochód zwi�kszony o p�atno�ci 
z tytu�u WPR (rent� polityczn�) na konsumpcj�, oszcz�dno�ci oraz podatki. 
Mamy wi�c52: 
                                                 
50 Poniewa� 0

),,(
�

�
�

t
ttt

K
ZKLY  gdzie ),,( ttt ZKLY  – trójczynnikowa funkcja produkcji. 

51 Przy danym niezmiennym zatrudnieniu czynnika pracy 0L  u producenta (a nie w rolnic-
twie), co jest za�o�eniem realnym. 
52 Zak�adaj�c, i� producent rolny jest jednocze�nie konsumentem i producentem, to mo�na to 
te� uj�	 jako: SCDPTCL RTBL ���
�� )(  oraz, �e oszcz�dno�ci producentów rolnych 

obok z wypracowanych z dochodów: RS  obejmuj� saldo transferów: TS , gdy przyjmujemy, 

i� transferów producenci rolni nie przeznaczaj� na konsumpcj�, czyli mamy: TR SSS ��  
przy: 0)( �
� TBT PTS , czyli �e transfery, efekty dochodowe polityki rolnej, przewy�szaj� 
obci��enia fiskalne producentów. Jest te� kolejne dodefiniowanie istoty renty politycznej. 
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TSCmB ����      (8.7) 
gdzie: m  – dochód w�a�ciciela gospodarstwa rolnego (producenta rolnego) wy-
nikaj�cy z wynagrodzenia czynnika pracy zale�nego wydajno�ci tego czynnika i 

poziomu cen produktów, czyli LL C
L
YC �� oraz wynagrodzenia czynnika kapita-

�owego zale�nego od jego produktywno�ci i cen produktów, czyli KK C
L
YC �� ; 

BTSC ,,,  – odpowiednio poziom konsumpcji, poziom oszcz�dno�ci, poziom ob-
ci��e� podatkowych oraz dochody osi�gane z renty politycznej. 

W zale�no�ci od podzia�u dochodów uzyskanych z renty politycznej, pro-
ducentowi rolnemu zwi�kszy si� proporcjonalnie konsumpcja oraz oszcz�dno-
�ci53. Mamy wi�c: 

T
B

S
BS

B
C

BC BB ���� )()( .    (8.8) 

Zatem, dodaj�c oszcz�dno�ci z tytu�u renty politycznej otrzymujemy rozwini�-
cie zapisów 8.4 i 8.5 do postaci: 

�� � � � � �� �



1
1 )( t

LLt
B

tt Cw
L
R

L
KI

B
SBS  .  (8.9) 

Wynika z tego, �e efekty dochodowe renty politycznej mog� zwi�ksza	 
oszcz�dno�ci54 producentów przeznaczone na inwestycje. Jest to konstatacja po-
twierdzaj�ca wcze�niejszy wniosek i wa�na dla potwierdzenia przedstawionej 
hipotezy o katalizuj�cym wp�ywie renty politycznej na inwestycje producentów 
rolnych. Jest to fundament trwa�ego wzrostu dochodów producentów rolnych55, 
proces tak�e bardzo korzystny dla ca�ego spo�ecze�stwa. Jego efektem mo�e 
by	 to, �e wydajno�	 czynnika pracy w coraz wi�kszym (czy zasadniczym) 
stopniu staje si� �ród�em kszta�tuj�cym dochody producentów rolnych. Wzrost 
tych dochodów nie obci��a wi�c ju� tak bardzo konsumentów czy podatników. 
W takim scenariuszu dop�aty bezpo�rednie pe�ni� pozytywn� rol�, katalizuj�c 
niejako proces inwestowania przez producentów rolnych, czyli w istocie zwi�k-
szaj�c sk�onno�	 do racjonalnego inwestowania. 

Charakter zwi�zków opisanych formu�� 8.9 ilustruj� ideogramy przedsta-
wione na rysunku 8.2. 

 

                                                 
53 Zak�adaj�c, �e nie ma celowych dop�at do inwestycji, które z oczywistych wzgl�dów okre-
�laj� wybór producenta. 
54 Oszcz�dno�ci mog� mie	, jak wskazywali�my wy�ej, charakter ex-post lub ex-ante, czyli 
wyst�powa	 w formie kredytów i ich sp�aty. 
55 Oczywi�cie odnosi si� to do wszystkich producentów, ma wi�c charakter prawid�owo�ci 
z uwagi na swój ogólny charakter. 
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Rysunek 8.2. Oszcz�dno�ci i renta polityczna (S+B) a inwestycje (I) i techniczne  
uzbrojenie (K) oraz wydajno�� (R) czynnika pracy (L) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
�ród�o: Opracowanie w�asne. 

Rozst�p mi�dzy prostymi wyra�a katalizuj�cy wp�yw renty politycznej na 
inwestycje, uzbrojenie techniczne i wydajno�	 czynnika pracy. Dla wielko�ci 
przyrostowych powy�sze zale�no�ci mo�na uj�	 jako: tt IS ��� 
1  oraz 

ttt BSI '��� , st�d: 

tt Im �&� .     (8.10) 
Przyrost inwestycji ponad przyrost dochodów i oszcz�dno�ci56 jest wi�c 

mo�liwy dzi�ki rencie politycznej. To kolejne wsparcie dla omawianej kwestii 
katalizuj�cego wp�ywu renty politycznej na inwestycje producentów rolnych. 
Mo�na to wesprze	 nast�puj�cym uk�adem zale�no�ci przyczynowo-
skutkowych z uwzgl�dnieniem renty politycznej w dochodach rolniczych: 

ISDR � � �  
przy ISB � � �  

RDSI � � � .     (8.11) 
Nast�puje zatem okre�lone sprz��enie zwrotne (dodaj�c indeksy czaso-

we). Wprowadzaj�c zmiany w zaanga�owaniu czynnika pracy L� , otrzymujemy 
powy�szy ci�g zale�no�ci: 

1�� 
�
�

 
�
�

 � � t
RD

L
R

L
KKI     (8.12) 

przy tt aKKK 
��� �1  ( a  – amortyzacja) oraz t
R

t
RR DDD �
��� �1 . 

Zatem, otrzymujemy zamkni�te ko�o przyczyno-skutkowe, je�li chodzi  
o podstawy wzrostu dochodów. Ma to du�� wymow�. Fundamentalnie, w d�u-
gim okresie przyrost dochodów producentów rolnych to podstawa przyrostu 
oszcz�dno�ci oraz wynikaj�cych st�d inwestycji. Nie jest wi�c oboj�tne, dla 
procesów d�ugookresowego wzrostu, czy wyst�puj� dodatkowe �ród�a wzrostu 
                                                 
56 Ex-ante i ex-post, jak obja�nili�my wcze�niej. 
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dochodów (poza naturalnymi zwi�zanymi z rozszerzaniem si� ró�nicy mi�dzy 
przychodami a kosztami zaanga�owania czynników, tj. NR CNRC �
� ), zwi�zane 
z polityk� roln�. 

Relacj� mi�dzy przyrostem inwestycji a przyrostem  renty politycznej 
mo�emy okre�li	, o czym ju� wspomnieli�my, jako mno�nik inwestycyjny efek-
tu dochodowego polityki rolnej, czy renty politycznej. Mamy wi�c: 

B
ImI �
�

�       (8.13) 

Wska�nik ten winien kszta�towa	 si� powy�ej jedno�ci, by mówi	 o pozytyw-
nych rozwojowych efektach renty politycznej, czyli: 

1�Im .      (8.14) 
Oznacza�oby to, �e efekty dochodowe polityki rolnej przyczyniaj� si� do inwe-
stycji producentów rolnych, ponad poziom wynikaj�cy jedynie z regulacji ryn-
kowej. Tworzy to trwa�� podstaw� zwi�kszania wynagrodzenia czynnika pracy 
oraz utrzymania w�a�ciwej relacji mi�dzy wzrostem dochodów a wzrostem wy-

dajno�ci czynnika pracy, 
L

L

W
C
�
� , oraz ich poziomami, 

L

L

W
C , w rolnictwie. Jest to 

wa�ne, poniewa� stanowi podstaw� do tego, aby w d�u�szych okresach, tak�e 
nawet po zaprzestaniu dofinansowywania rolnictwa w sposób, jak to si� dzieje 
dzi� w  ramach WPR, producenci rolni mogli opiera	 swoje dochody na wydaj-
no�ci czynnika pracy, podobnie jak w dzia�ach pozarolniczych. 

8.4. Ilustracja empiryczna wp�ywu renty politycznej 

Poszukuj�c potwierdzenia katalizuj�cego wp�ywu renty politycznej na 
inwestycje producentów rolnych i zweryfikowania empirycznego wyników 
przeprowadzonej analizy formalnej, podj�to prób� ustalenia statystycznego 
zwi�zku tej renty z inwestycjami dla zbiorowo�ci gospodarstw FADN. Wp�yw 
ten ilustrowany jest poprzez warto�ci wspó�czynnika kierunkowego prostej re-
gresji (rysunki 8.3 i 8.4).  

Mo�na uzna	, �e wp�yw renty politycznej na inwestycje producentów rol-
nych cechuje wraz up�ywem czasu tendencja wzrostowa, aczkolwiek nie jest on 
zbyt silny. Ten katalizuj�cy wp�yw ujawnia si� bardziej na tle powi�zania inwe-
stycji ze zobowi�zaniami (bez uwzgl�dnienia efektów dochodowych renty poli-
tycznej). Nale�y s�dzi	, �e bez efektów renty politycznej poziom i zmiany inwe-
stycji by�yby ni�sze. wiadcz� o tym ró�nice w warto�ciach wspó�czynników 
determinacji R2 (0,43>0,127) oraz warto�ciach wspó�czynników kierunkowych 
regresji prostej (0,71>0,58). 
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Rysunek 8.3. Wp�yw renty politycznej na inwestycje 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych FADN. 

Rysunek 8.4. Wp�yw zobowi�za� na inwestycje 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych FADN. 

Bezpo�redni, empiryczny zwi�zek renty politycznej z inwestycjami, 
zgodnie z przedstawion� analiz� teoretyczn�, ukazano na rysunkach 8.5 i 8.6. 
Potwierdzaj� one katalizuj�cy wp�yw na inwestycje producentów w analizowa-
nych gospodarstwach rolnych FADN. Nie jest to wprawdzie bardzo oczywisty 
wp�yw, jednak�e mo�e potwierdza	 przyj�t� hipotez�. Wa�ne jest równie� to, �e 
nie wyst�puje zwi�zek substytucyjny, jak to mia�o miejsce w przypadku analizy 
rent politycznej i ekonomicznej. 
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Rysunek 8.5. Dochody z tytu�u renty politycznej (B) a inwestycje gospodarstw  
rolnych (I) w roku 2010 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych FADN. 

Rysunek 8.6. Dochody z tytu�u renty politycznej (B) a inwestycje gospodarstw  
rolnych (I) w roku 2011 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych FADN. 

W zwi�zku z badan� hipotez� przeprowadzono statystyczn� analiz� za-
le�no�ci dochodów z tytu�u renty politycznej i inwestycji. Dla zbiorowo�ci 5363 
gospodarstw b�d�cych podstaw� bada�57, przeprowadzono analiz� regresji. Dla 
ka�dego roku (2005-2011) oszacowane zosta�y dwa modele z t� sam� zmienn� 
                                                 
57 Szczegó�y zawarto w [Bezat-Jarz�bowska, Rembisz, Sielska 2012, 2103]. 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

0 5000 10000 15000 20000

I

B

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

0 5000 10000 15000 20000

I

B



 78

zale�n�, któr� by�a wielko�	 inwestycji w indywidualnym gospodarstwie. Wy-
niki tych oszacowa� zawarto w tabeli 8.1. 

Tabela 8.1. Wyniki oszacowa� parametrów funkcji regresji opisuj�cych poziom 
 inwestycji dla lat 2008-201158 

Parametr, 
zmienna 

2008 2009 2010 2011 
M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 

Warto�	 
sta�a 

4572** 5094** 4480** 4943** 4038** 4353** 4021** 4274** 
(113,9) (80,87) (110,4) (80,84) (101,2) (71,46) (102,4) (71,32) 

B 0,0328** 0,0403** 0,0302** 0,0459** 0,0296** 0,0449** 0,0377** 0,0506**
(0,013) (0,0131) (0,0129) (0,0128) (0,01242) (0,0124) (0,0124) (0,0124)

ZO 
0,1637**  0,1460**  0,1729**  0,1166**  
(0,0229)  (0,0228)  (0,02315)  (0,0242)  

D 
0,0302**  0,0368**  0,006255  0,00461   
(0,0119)  (0,0118)  (0,01147)  (0,0116)  

BI 0,2092**  0,1757**  0,2732**  0,3104**  
(0,0611)  (0,0657)  (0,05247)  (0,0497)  

R2 
(skoryg.) 0,0156 0,0016 0,0133 0,0022 0,0190 0,0022 0,0156 0,0029 

* – istotno�	 statystyczna na poziomie � < 0,1, 
** – istotno�	 statystyczna na poziomie � < 0,05. 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych FADN. 

Niestety, uzyskane wyniki wskazuj� na nik�y wp�yw renty politycznej na 
inwestycje producentów rolnych. Niemniej jednak, nie obala to hipotezy o kata-
lizuj�cym wp�ywie tej renty na inwestycje. 
  

                                                 
58 W przypadku pierwszego modelu, oznaczanego dalej jako M1, wybrano zbiór zmiennych 
obja�niaj�cych uwzgl�dniaj�cy: dochody z tytu�u renty politycznej reprezentowane przez 
wysoko�	 dop�at (B), zobowi�zania (ZO), dochód (D) oraz dop�aty na inwestycje (BI). 
W drugim modelu (M2) jedyn� zmienn� obja�niaj�c� by�a renta polityczna (ponownie re-
prezentowana przez wysoko�	 dop�at B). W �adnym z modeli nie uwzgl�dniono potencjal-
nych opó�nie�, koncentruj�c si� na relacji mi�dzy warto�ciami przyjmowanymi przez 
zmienne w tym samym roku. 
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9. Zmiany wynagrodzenia czynnika pracy oraz jego  
wydajno�ci 

9.1. Zwi�zek mi�dzy zmianami wynagrodzenia i wydajno�ci� 
czynnika pracy 

Zwi�zek mi�dzy zmianami (wzrostem) wydajno�ci czynnika pracy59 oraz 
jego wynagrodzenia w rolnictwie rozpatrujemy na tle innych sektorów (sek-
cji)60. Relacja wzrostu wynagrodzenia do wzrostu wydajno�ci czynnika pracy to 
kategoria zbli�ona do jednostkowych kosztów pracy (Labour Unit Costs). Dzi� 
do tej relacji przywi�zuje si� najwi�ksze znaczenie, bo przes�dza ona o racjo-
nalno�ci i konkurencyjno�ci mi�dzysektorowej i mi�dzynarodowej. Korzystaj�c 
z danych BDL, obliczono i porównano �rednie tempa zmian wynagrodzenia  
i wydajno�ci czynnika pracy w rolnictwie (rysunek 9.1). W uj�ciu wzgl�dnym 
zwi�zek mi�dzy zmianami wynagrodzenia a wydajno�ci w rolnictwie nie jest 
silny, ale nie odbiega to od sytuacji w innych sektorach61. 

Rysunek 9.1. �rednie tempa zmian wynagrodzenia i wydajno�ci czynnika pracy  
w województwach w rolnictwie na tle pozosta�ych sektorów 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie BDL, GUS. 

 

                                                 
59 Mierzonej warto�ci� dodan� brutto na jednego zatrudnionego. 
60 Bez uwzgl�dnienia efektów dochodowych wsparcia w postaci p�atno�ci bezpo�rednich. 
61 Najsilniejszy jest po prawej stronie wykresu, mierzony wspó�czynnikiem korelacji liniowej 
Pearsona dla rolnictwa wynosi jedynie 0,25. 
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Sektorowe wyniki, bardziej zorientowane na ocen� wp�ywu WPR, uzy-
skano na podstawie danych FADN. Z rysunku 9.2. wynika, �e w�ród producen-
tów rolnych utrzymywane s� racjonalne proporcje mi�dzy wynagrodzeniem (bez 
p�atno�ci) i wydajno�ci� czynnika pracy62.  

Rysunek 9.2. Zwi�zek mi�dzy wynagrodzeniem czynnika pracy a jego wydajno�ci� dla 
gospodarstw FADN ogó�em w 2011 roku 

 
�ród�o: Opracowanie A. Sielska na podstawie danych FADN (gospodarstw, dla których  
w programie przyj
to maksymalizacj
 dochodu jako funkcj
 celu). 

Szacuj�c funkcj� regresji zmian wydajno�ci czynnika pracy i wynagro-
dzenia, otrzymano do�	 wysok� warto�	 wspó�czynnika determinacji (R2 � 0,6). 
Wspó�czynnik kierunkowy oszacowanej funkcji liniowej, który jest w istocie 
przybli�eniem kosztów jednostkowych pracy, jako relacji zmian wynagrodzenia 

do wydajno�ci czynnika pracy (
L

L

W
C
�
� ) jest bliski jedno�ci. Wskazuje to, �e do-

chody producentów rolnych (z bazy FADN), bez p�atno�ci, wynikaj� z wydajno-
�ci czynnika pracy63. Taki stan tworzy podstawy konkurencyjno�ci sektora. 
Wskazuje równie�, i� wsparcie i p�atno�ci w ramach WPR nie zak�ócaj� racjo-
nalnych wyborów producentów rolnych w sensie osi�gania równowagi [Rem-
bisz, Sielska 2011].  

                                                 
62 Stanowi to nawi�zanie do mikroekonomicznej równowagi producenta, która jest osi�gana, 
gdy wynagrodzenie danego czynnika wyrównuje si� z jego produktywno�ci� kra�cow�  
i przeci�tn� produkcji [Rembisz, Sielska 2011]. 
63 Oczywi�cie nie oznacza to, i� dochody s� wtedy parytetowe i �e zb�dne s� p�atno�ci bezpo-
�rednie. 
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9.2. Relacje zmian wynagrodzenia i wydajno�ci w rolnictwie  
w uj�ciu regionalnym 

W celu dodatkowego zweryfikowania konstatacji dotycz�cych relacji 
mi�dzy zmianami wynagrodzenia i wydajno�ci� czynnika pracy (Unit Labour 
Costs), zbadano je tak�e w uk�adzie regionalnym (rysunki 9.3-9.6). 

Rysunek 9.3. Porównanie dynamiki warto�ci dodanej na zatrudnionego i wynagrodze� 
w rolnictwie w województwach �ódzkim, mazowieckim, ma�opolskim i �l�skim (2005=1) 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie BDL GUS. 

Rysunek 9.4. Porównanie dynamiki warto�ci dodanej na zatrudnionego  
i wynagrodze� w rolnictwie w województwach lubelskim, podkarpackim,  

podlaskim i �wi�tokrzyskim (2005=1) 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie BDL GUS. 
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Rysunek 9.5. Porównanie dynamiki warto�ci dodanej na zatrudnionego  
i wynagrodze� w rolnictwie w województwach lubuskim, wielkopolskim,  

zachodniopomorskim i dolno�l�skim (2005=1) 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie BDL GUS. 

Rysunek 9.6. Porównanie dynamiki warto�ci dodanej na zatrudnionego  
i wynagrodze� w rolnictwie w województwach opolskim, kujawsko-pomorskim,  

pomorskim i warmi�sko-mazurskim (2005=1) 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie BDL GUS. 
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wzrost wydajno�ci czynnika pracy64. Ma to znaczenie dla konkurencyjno�ci da-
nego sektora oraz �wiadczy o jego równowadze, w sensie równowagi producen-
ta. Wyprzedzanie wydajno�ci czynnika przez jego wynagrodzenia, czyli gdy 
tempo wzrostu dochodów przewy�sza tempo wzrostu wydajno�ci (wska�nik 
powy�ej 1,0) mo�e �wiadczy	 o braku równowagi u producentów rolnych  
i nadmierne uzale�nianie si� od wsparcia65. W siedmiu województwach �rednie 
tempo wzrostu wynagrodze� okaza�o si� wolniejsze ni� �rednie tempo wzrostu 
warto�ci dodanej na zatrudnionego. W sumie zestawienie województw o wska�-
niku ULC wi�kszym i mniejszym, czy zbli�onym do jedno�ci potwierdza wcze-
�niejszy wniosek, �e wsparcie w ramach WPR nie os�abi�o d��enia producentów 
do równowagi i bilansowania wynagrodzenia z wydajno�ci� tego czynnika66. 
Taka warto�	 wska�nika ULC nie stanowi te� wsparcia dla pogl�du o przechwy-
tywaniu z rolnictwa warto�ci dodanej. 

9.3. Relacje zmian wynagrodzenia i wydajno�ci w rolnictwie  
w uj�ciu sektorowym 

Wnioski p�yn�ce z analizy w uj�ciu regionalnym znajduj� potwierdzenie 
w wynikach analizy wielko�ci zwi�zanych z rozpatrywanym wska�nikiem  
w uj�ciu sektorowym, przedstawionych na rysunkach 9.7-9.10. 

Porównanie dynamiki wynagrodze� rolnictwie i w gospodarce ogó�em  
w latach 2005-2012 nie wykazuje zdecydowanych odmienno�ci, jedynie poczy-
naj�c od 2010 wida	 wy�szy wzrost wynagrodze� w rolnictwie. W rolnictwie 
wzrost wynagrodzenia czynnika pracy, w porównaniu z gospodark� ogó�em, 
wynika� bardziej ze spadku zatrudnienia, co jest zjawiskiem pozytywnym (ry-
sunki 9.7 i 9.8). 

W latach 2005-2011 wzrost wynagrodze� w rolnictwie wyprzedza� wzrost 
wydajno�ci czynnika pracy mierzony warto�ci� dodan� (rysunek 9.9). Mo�e to 
wskazywa	 na po�redni, mno�nikowy wp�yw renty politycznej (cho	 jej efekty 
te nie by�y ujmowane w wynagrodzeniu) oraz mo�e nie potwierdza	 tezy  
o przejmowaniu warto�ci dodanej z rolnictwa. Relacje wzrostu wynagrodzenia 
do wzrostu wydajno�ci (ULC) s� jednak gorsze w rolnictwie ni� w pozosta�ej 
cz��ci gospodarki (rysunek 9.10). 

 

                                                 
64 Inaczej, informuje to o finansowaniu wzrostu wynagrodze� przez wzrost wydajno�ci. 
65 Mo�na to interpretowa	 jako brak sytuacji, w której wynagrodzenia finansowane s� przez 
wydajno�	 pracy i wynikaj� z warto�ci wytworzonego produktu. 
66 Mo�na zak�ada	, �e to samo dotyczy czynnika kapita�u. 
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Rysunek 9.7. Kszta�towanie si� zmian wynagrodze� ogó�em i wynagrodze� w rolnictwie 
(A) w Polsce latach 2005-2012 (2005=1) 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie BDL GUS. 

Rysunek 9.8. Kszta�towanie si� zmian przeci�tnego zatrudnienia i przeci�tnych  
wynagrodze� w rolnictwie (A) oraz ogó�em w Polsce w 2005-2012 (2005=1) 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie BDL GUS. 
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Rysunek 9.9. Relacje wzrostu wynagrodzenia  
i wydajno�ci czynnika pracy w rolnictwie (2005=1) 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie BDL GUS. 

Rysunek 9.10. Relacje wzrostu wynagrodzenia i wydajno�ci czynnika pracy  
w gospodarce ogó�em (2005=1) 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie BDL GUS. 

Generalnie bior�c, analizowane relacje (ULC) uk�ada�y si� w gospodarce 
ogó�em bardziej proporcjonalnie ni� w samym rolnictwie.  

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

wynagrodzenie

warto���dodana�na
zatrudnionego

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

wynagrodzenie

warto���dodana�na
zatrudnionego



 86

Podsumowanie 

W prowadzonych badaniach, zgodnie z przyj�tym za�o�eniem o istotno�ci 
popytowego i instytucjonalnego podej�cia w obecnej ekonomice rolnictwa 
skoncentrowano uwag� na tych dwu czynnikach równowagi wzrostu w sektorze 
rolno-�ywno�ciowym. Badania przeprowadzono w oparciu o w�asn� oryginaln� 
analiz� teoretyczn� zweryfikowan� empirycznie. Uzyskano wyniki co do podej-
�cia, wniosków i uogólnie� istotne zarówno w sensie poznawczym jak i u�y-
teczno�ci dla polityki rolnej. Najwa�niejsze uogólnienia istotne zarówno w sen-
sie poznawczym jak i polityczno-praktycznym mo�na uj�	 nast�puj�co. 

Popyt jest istotnym czynnikiem ograniczaj�cym mo�liwo�ci ekstensyw-
nego wzrostu. Wynika to nie tylko z niskiego jego tempa, ale te� z ró�nicowania 
popytu na finalne produkty �ywno�ciowe i produkty rolne przy wzrastaj�cym 
rozst�pie cenowym b�d�cym wyrazem preferencji konsumentów. Ma to wp�yw 
na mo�liwo�ci wzrostu przychodów w rolnictwie zarówno z tytu�u wzrostu wo-
lumenu, jak i cen produktów. Determinuje to przy kosztach zastosowania czyn-
ników produkcji mo�liwo�ci wzrostu dochodów producentów rolnych.  
W szczególno�ci nie mog� oni liczy	 na wzrost cen jako �ród�o podnoszenia 
tych dochodów. W tej sytuacji szczególne znaczenie maj� efekty dochodowe 
polityki rolnej, co nazwali�my rent� polityczn�. Korzystanie z tego �ród�a 
wsparcia dochodów producentów rolnych w badaniu przeanalizowano w kon-
tek�cie jego wp�ywu na efektywno�	 produkcji oraz na inwestycje producentów. 
Analiza ta, maj�ca charakter oryginalnie autorski, dotyczy�a mechanizmów 
funkcjonowania i wzrostu. 

Renta polityczna pozostaje w zwi�zku substytucyjnym z efektywno�ci� 
produkcji, co okre�lili�my jako renta ekonomiczna. Innymi s�owy, renta poli-
tyczna wypiera w sensie relatywnym rent� ekonomiczn� jako �ród�o dochodów 
producentów rolnych. Producenci rolni zachowuj�c si� racjonalnie i maksymali-
zuj�c swoj� funkcj� celu, czyli dochód, si�gaj� bardziej do tego �ród�a, które 
jest bardziej u�yteczne w sensie relacji uzyskanych efektów do ponoszonych 
kosztów na jego uzyskanie. Uj�cia graficzne opracowane na podstawie analizy 
empirycznej danych FADN obrazuj� zwi�zki substytucyjne mi�dzy obydwiema 
rentami dla wszystkich analizowanych grup gospodarstw i poziomów produkcji 
w kolejnych badanych okresach. 

Z odmienn� sytuacj� mamy do czynienia, je�li chodzi o zwi�zek renty po-
litycznej z inwestycjami podejmowanymi przez producentów rolnych. W tym 
przypadku mo�na mówi	 o jej katalizuj�cym wp�ywie na inwestycje, tzn. na ich 
poziom i wzrost ponad oszcz�dno�ci i zobowi�zania. Ma to fundamentalne zna-
czenie dla tworzenia trwa�ych podstaw do kszta�towania dochodów producen-
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tów rolnych z pracy w oparciu o wydajno�	 czynnika pracy67. Z analizy empi-
rycznej i przedstawionych uj�	 graficznych i ekonometrycznych wynika, �e hi-
poteza o katalizuj�cym wp�ywie renty politycznej na inwestycje producentów 
rolnych broni si� i nie mo�e by	 odrzucona. Efekt katalizacji wyst�powa� prawie 
w po�owie liczby gospodarstw obj�tych badaniem (dane FADN), o czym �wiad-
czy to, �e inwestycje ros�y szybciej ni� dochody i zobowi�zania. 

Substytucyjno�	 obydwu rent jest problemem dla polityki i realnych pro-
cesów gospodarowania, w tym dla równowagi wzrostu w rolnictwie, albowiem 
os�abiany jest przymus poprawy efektywno�ci produkcji. Katalizuj�cy wp�yw 
renty politycznej na inwestycje jest oczywi�cie korzystnym zjawiskiem, ponie-
wa� poprzez zmiany technik wytwarzania u�atwia popraw� efektywno�ci pro-
dukcji. Dla polityki rolnej uchwycenie w�a�ciwych proporcji w tym zakresie jest 
wi�c spraw� kluczow�. 

Pomimo wyst�powania renty politycznej, jej efekty dochodowe nie za-
chwia�y racjonalno�ci� wyborów producentów rolnych w sensie równowa�enia 
wzrostu dochodów ze wzrostem wydajno�ci czynnika pracy. Wyniki analizy  
z wykorzystaniem koncepcji wska�nika Unit Labour Costs wskazuj�, �e gene-
ralnie rzecz bior�c w rolnictwie polskim wzrost wynagrodzenia czynnika pracy 
wynika w du�ym stopniu ze wzrostu jego wydajno�ci. Wp�ywa to niew�tpliwie 
korzystnie na konkurencyjno�	 sektora rolno-�ywno�ciowego. Zaobserwowany 
w tym zakresie stan nie odbiega zasadniczo in minus od sytuacji w pozosta�ych 
sektorach, gdzie jednak cz�sto wyst�puj� relacje odwrotne. Zachodz� te� pozy-
tywne zmiany w relacjach czynników produkcji, w tym spadek zatrudnienia, jak 
równie� w technikach produkcji. Nast�puje to zapewne pod wp�ywem renty po-
litycznej, co wi��e si� z jej katalizuj�cym wp�ywem na inwestycje. 
  

                                                 
67 Zaobserwowano to, analizuj�c dochody oczyszczone z p�atno�ci i wsparcia, co oczywi�cie 
nie ma nic wspólnego z parytetowo�ci� dochodów w odniesieniu do innych sektorów. 
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Cz��� III 

Mapowanie klastrów rolno-�ywno�ciowych w Polsce 
oraz modelowanie ich rozwoju 

10. Wybrane aspekty koncepcji klastrów 

Klaster to: „geograficzne skupisko wzajemnie powi�zanych firm, wyspe-
cjalizowanych dostawców, jednostek �wiadcz�cych us�ugi, firm dzia�aj�cych  
w pokrewnych sektorach i zwi�zanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, 
agencji standaryzuj�cych i stowarzysze� bran�owych), reprezentuj�cych okre-
�lone dziedziny, konkuruj�cych ze sob�, ale równie� wspó�pracuj�cych” [Porter 
1998a]. 

10.1. Interpretacja poj�cia „klaster” 

Oprócz przytoczonej powy�ej definicji M.E. Portera, który jest jednym  
z najcz��ciej cytowanych autorów w tym zakresie, w literaturze przewija si� 
szereg innych definicji klastra, o tre�ci zbli�onej w mniejszym lub wi�kszym 
stopniu. Wybrane z nich przedstawiono w tabeli 10.1. 

W identyfikacji wyst�powania klastrów w przestrzeni przydatne jest od-
wo�anie si� do ich atrybutów, takich jak [Ketels 2003]: 

 blisko�	 geograficzn� (odleg�o�	 pomi�dzy podmiotami wchodz�cymi  

w sk�ad klastra wywo�uj�ca pozytywne efekty przenikania); 

 powi�zania (skoncentrowanie na wspólnym celu); 

 interakcje (wzajemne oddzia�ywanie zachodz�ce pomi�dzy podmiotami); 

 liczebno�	 (interakcje zachodz�ce pomi�dzy podmiotami umiejscowionymi 

w blisko�ci geograficznej musz� dotyczy	 takiej liczby podmiotów, która 
gwarantuje osi�gni�cie tzw. masy krytycznej). 

Identyfikacja struktur klastrowych oparta jest na wyodr�bnieniu z szeregu 
powi�za� rynkowych tych relacji, które odnosz� si� do funkcjonowania �a�cu-
cha warto�ci w wymiarze pionowym oraz poziomym. Nawi�zane relacje ��cz� 
ze sob� podmioty, reprezentuj�ce ró�ne ogniwa tego �a�cucha. W ramach kla-
strów funkcjonowa	 mog� nast�puj�ce grupy podmiotów [Sölvell 2009]: 

 firmy (konkurenci, dostawcy, us�ugodawcy, nabywcy oraz firmy w sekto-

rach spokrewnionych); 
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 przedstawiciele sektora publicznego (szczebel centralny, regionalny oraz 
lokalne spo�eczno�ci); 


 przedstawiciele spo�eczno�ci akademickiej (uniwersytety, instytuty badaw-
cze, parki technologiczne, centra transferu technologii, itp.); 


 organizacje wspieraj�ce wspó�prac� (izby handlowe, organizacje klastrowe, 
itp.); 


 instytucje finansowe (zaplecze finansuj�ce); 

 media (kreatorzy marki klastra i regionu). 

Tabela 10.1. Zestawienie wybranych definicji poj�cia klaster 

Autorzy 
[rok] Definicja 

Anderson  
[1994] 

Grupa przedsi�biorstw, która aktywnie opiera swoj� dzia�alno�	 na zwi�z-
kach zachodz�cych pomi�dzy nimi, nawi�zywanych w celu osi�gni�cia wy-
dajno�ci oraz konkurencyjno�ci. 

Rosenfeld  
[1997] 

Geograficzne skupisko firm dzia�aj�cych w pokrewnych sektorach, funk-
cjonuj�cych na lokalnym rynku pracy, wspó�pracuj�cych lub w innym wy-
miarze powi�zanych ze sob�, �wiadcz�cych us�ugi komplementarne oraz 
korzystaj�cych ze wspólnej infrastruktury oraz wyspecjalizowanych do-
stawców. 

Cooke  
[2002] 

Geograficzna koncentracja firm, pomi�dzy którymi zachodz� powi�zania  
o charakterze poziomym i pionowym, które jednocze�nie wspó�pracuj�  
i konkuruj� ze sob� w ramach okre�lonych segmentów rynku, wykorzystu-
j�c przy tym wspóln� lokaln� infrastruktur� i podzielaj�c t� sam� wizj� 
rozwoju regionu oraz bran�y, w której dzia�aj�. 

Bank 
wiatowy 
[2002] 

Sieci produkcji z�o�one z niezale�nych przedsi�biorstw oraz ich wyspecjali-
zowanych sprzedawców, o�rodków wiedzy (np. uniwersytetów, instytutów 
bada� i rozwoju), organizacji wspieraj�cych (konsultantów, po�redników),  
a tak�e ich klientów [Bojar 2007]. 

Gorynia,  
Jankowska  
[2008] 

Grupa przedsi�biorstw i innych podmiotów (stowarzyszenia, izby przemy-
s�owo-handlowe, placówki naukowe, itp.), które funkcjonuj� w geograficz-
nej blisko�ci, charakteryzuj� si� ponadprzeci�tn� intensywno�ci� ró�norod-
nych zwi�zków (relacji), a zwi�zki te wybiegaj� w znacznym stopniu poza 
relacje typowo rynkowe (konfrontacyjne, rywalizacyjne). 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie prac cytowanych autorów. 

Bardzo istotnym elementem rozwa�a� na temat roli i znaczenia klastrów 
w gospodarce s� powi�zania wyst�puj�ce na linii firmy, sektor B+R oraz insty-
tucje wspomagaj�ce (instytucje otoczenia biznesu). Ponadto, klaster nie jest sys-
temem skupiaj�cym tylko i wy��cznie jeden rodzaj dzia�alno�ci, czy przedstawi-
cieli jednej bran�y. Du�y nacisk k�adziony jest na relacje, jakie ��cz� tzw. rdze� 
klastra z firmami reprezentuj�cymi dzia�alno�	 wobec nich pokrewn�, komple-
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mentarn� czy te� wspomagaj�c�. Wieloraki charakter podmiotów tworz�cych 
klaster mo�na zilustrowa	 za pomoc� diagramu Venna, w którym obszar nak�a-
dania si� wszystkich trzech elementów stanowi odzwierciedlenie struktury kla-
strowej (rysunek 10.1). 

Rysunek 10.1. Potrójna helisa 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne. 

Stwierdzenie, czy w danej przestrzeni faktycznie funkcjonuje klaster nie 
zawsze jest kwesti� bezsporn�, co wynika m.in. z ró�norodno�ci definicji i ich 
niezbyt jednoznacznych interpretacji. W rozstrzygni�ciu tej kwestii pomóc mo�e 
ocena wyst�powania swoistych cech klastrów jako skupisk, mo�liwych wprost 
do zaobserwowania, a którymi s� [van Dijk i Sverrisson 2003]: 

 relatywna blisko�	 przestrzenna przedsi�biorstw; 

 wysoka g�sto�	 aktywno�ci ekonomicznej; 

 wyst�powanie wielu firm zaanga�owanych w identyczn�, zbli�on� lub uzu-

pe�niaj�c� dzia�alno�	. 
Ponadto do cech klastrów o wymiarze fundamentalnym i uniwersalnym 

mo�na zaliczy	: 

 powi�zania mi�dzy przedsi�biorstwami b�d�ce wynikiem podwykonawstwa 

(ang. subcontracting) i zale�no�ci pionowych; 

 powi�zania mi�dzy przedsi�biorstwami przybieraj�ce specyficzne formy 

wspó�pracy (zale�no�ci poziome); 

 pewien poziom specjalizacji. 

firmy

w�adzeinstytucje
wspomagaj�ce
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Klastry mog� wyst�powa	 praktycznie we wszystkich przestrzennych 
strukturach gospodarczych, pocz�wszy od miast i metropolii, poprzez regiony  
i kraje, a sko�czywszy na zasi�gu przekraczaj�cym tak wyznaczane granice 
geograficzne. W teorii klastrów szczególny nacisk k�adzie si� na znaczenie loka-
lizacji w dzia�alno�ci gospodarczej, poniewa� przewaga w grze konkurencyjnej 
na rynku nie jest wypracowywana jedynie wewn�trz przedsi�biorstwa, lecz tak-
�e dzi�ki wykorzystaniu atutów otoczenia. 

10.2. Konkurencja i wspó�praca w ramach struktur klastrowych 

Konkurowanie jest procesem, którego realizacja i przebieg determinuj� 
osi�ganie konkurencyjno�ci, rozumianej jako stan, atrybut, ale jednocze�nie jako 
proces. Problematyka konkurencyjno�ci sta�a si� w ostatnim czasie istotnym ob-
szarem bada� w naukach ekonomicznych. Jej znaczenie wynika w du�ej mierze 
z dostrzeganego i podkre�lanego w wielu opracowaniach zwi�zku z rozwojem 
gospodarczym krajów czy te� innych, wyodr�bnionych geograficznie obszarów, 
przek�adaj�cym si� na wzrost ogólnego dobrobytu ekonomicznego. 

Konkurencyjno�	 jest zagadnieniem o charakterze pochodnym wzgl�dem 
poj�cia konkurencji. Konkurencja jest bowiem warunkiem koniecznym, aby 
dyskusja nad konkurencyjno�ci� mog�a mie	 w ogóle miejsce [Gorynia i �a�-
niewska 2009]. Konkurencyjno�	 mo�e by	 rozwa�ana na ró�nych poziomach 
agregacji ekonomicznej: 

 makroekonomicznym (gospodarki narodowe, regiony �wiata),  

 mezoekonomicznym (bran�e, ga��zie, sektory, itp.), 

 mikroekonomicznym (przedsi�biorstwa, instytucje, itp.). 

Klastry wywieraj� wp�yw na konkurencj�, a w konsekwencji na konku-
rencyjno�	, w kilku wymiarach. Po pierwsze, przedsi�biorstwa funkcjonuj�ce  
w strukturach klastrowych s� w stanie zwi�kszy	 swoj� produktywno�	. Po dru-
gie, atrakcyjne otoczenie biznesowe oraz perspektywa rozwoju bran�y sprzyjaj� 
powstawaniu nowych przedsi�biorstw i instytucji wspieraj�cych. Ponadto,  
w szeregu opracowa� analitycznych dowodzi si� równie� istnienia zale�no�ci 
pomi�dzy wy�sz� innowacyjno�ci� przedsi�biorstw i bran� oraz wy�sz� koncen-
tracj� przestrzenn� przedsi�biorstw [Porter 1998b]. 

Konkurencja jest uznawana za si�� nap�dow� dzia�alno�ci ekonomicznej. 
Jednak wi�zi, jakie nawi�zywane s� pomi�dzy uczestnikami �ycia gospodarcze-
go nie przybieraj� jedynie formy rywalizacji. W ostatnim czasie coraz wi�cej 
uwagi w literaturze ekonomicznej po�wi�ca si� znaczeniu kooperacji pomi�dzy 
uczestnikami �ycia gospodarczego. Zainteresowanie w tym wzgl�dzie dotyczy 
jej �róde�, przyczyn, przebiegu oraz osi�ganych za jej spraw� rezultatów. Kon-
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cepcja klastrów jest jednym z przejawów tego zainteresowania, gdy� kooperacja 
jest jednym z elementów charakteryzuj�cych te struktury rynkowe. Kooperacja 
w przypadku klastrów zachodzi nie tylko pomi�dzy przedstawicielami ró�nych 
grup podmiotów (przedsi�biorstwa – sfera B+R – w�adze). Jej fundamentalne 
znaczenie podkre�lane jest równie� w ramach procesu tworzenia warto�ci. 

Wyst�powanie konkurencji oraz wspó�pracy jest determinant� wykszta�-
cenia si� kolejnego ze zwi�zków zachodz�cych pomi�dzy podmiotami rynko-
wymi, a mianowicie koopetycji (co-opetition)68. Termin ten pochodzi od po��-
czenia dwóch s�ów w j�zyku angielskim oznaczaj�cych konkurencj� 
(competition) oraz kooperacj� (co-operation). Koopetycja uznawana jest za je-
den z rodzajów zale�no�ci wyst�puj�cych pomi�dzy podmiotami na rynku  
w uj�ciu horyzontalnym. Przedsi�biorstwa, dzia�aj�c zgodnie z wytyczon� stra-
tegi�, anga�uj� si� w zwi�zki z innymi podmiotami, których charakter mo�e by	 
wieloraki. Mo�liwa jest nawet sytuacja, w której jednocze�nie utrzymywane s� 
wszystkie rodzaje relacji przedstawione w tabeli 10.2. 

Tabela 10.2. Horyzontalne relacje rynkowe 

Typ zwi�zku W�a�ciwo�ci 
Koegzystencja - brak zwi�zków o charakterze ekonomicznym 

- brak interakcji 
Konkurencja - dzia�anie w oparciu o zasad� akcja-reakcja 

- nast�puje obserwacja i pod��anie za konkurentami 
Kooperacja - zwi�zki mi�dzy konkurentami mog� dotyczy	 sfery biznesowej, spo-

�ecznej lub wymiany informacji 
- zawi�zywane s� ró�nego rodzaju wi�zi 

Koopetycja 
(kooperencja) 

- nast�puje wymiana w sensie ekonomicznym i pozaekonomicznym 
- funkcjonuj� jasne wytyczne kooperencji, cz�sto w oparciu o formalne 
ustalenia 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie Bengtsson i Kock [1999]. 

Koopetycja, b�d�ca zestawieniem dwóch elementów uznawanych do 
pewnego momentu za wykluczaj�ce si�, mo�e by	 zdefiniowana jako sytuacja, 
w której konkurenci wspó�pracuj�, jak i rywalizuj� ze sob� jednocze�nie. Zda-
niem wielu autorów relacje na zasadzie koopetycji, jakie przedsi�biorstwo mo�e 
skutecznie nawi�zywa	, nale�y rozpatrywa	 w oparciu o tzw. sie	 warto�ci (ang. 
value net).  

                                                 
68 Zamiennie stosowane jest poj�cie kooperencji. 
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10.3. Klastry a inicjatywy klastrowe 

Mianem inicjatywy klastrowej okre�la si� dzia�anie o charakterze zorga-
nizowanym, które jest ukierunkowane na rozwój oraz umacnianie konkurencyj-
no�ci klastrów, w sk�ad którego wchodz� przedsi�biorstwa przynale��ce do wy-
odr�bnionego w regionie klastra, podmioty reprezentuj�ce w�adze lub 
przedstawiciele jednostek badawczych [Sölvell i in. 2003]. Wspieranie inicjatyw 
klastrowych sta�o si� jednym z wiod�cych elementów polityki gospodarczej, 
której has�ami przewodnimi s� rozwój, innowacyjno�	 oraz konkurencyjno�	. 
Ukonstytuowane inicjatywy klastrowe mog� przybiera	 ró�ne formy w ró�nych 
lokalizacjach, uzale�nione od regionalnych uwarunkowa�. 

W praktyce wyró�ni	 mo�na kilka rodzajów struktur, za pomoc� których 
nast�puje instytucjonalizacja dzia�a� na rzecz zjawisk o charakterze odpowiada-
j�cym b�d� zbli�onym klastrom. Inicjatywy klastrowe s� jedn� z nich. W pozo-
sta�ych przypadkach dochodzi niejednokrotnie do stosowania uwarunkowanego 
historycznie nazewnictwa tego rodzaju organizacji. Ma to miejsce szczególnie  
w tych regionach, w których uwarunkowania spo�eczno-kulturowe maj� silny 
wp�yw na funkcjonowanie sektora przedsi�biorstw. Przyk�adem unikatowego  
w skali �wiatowej podej�cia w tym wzgl�dzie mog� by	 w�oskie dystrykty 
przemys�owe (w�. distretti industriali) [Becattini 1991]. 

Powstawanie inicjatyw klastrowych nast�puje niezale�nie od stopnia roz-
woju gospodarczego. Zarówno w gospodarkach wysoko rozwini�tych, jak  
i w gospodarkach o ni�szym stopniu rozwoju gospodarczego, dostrzegalny jest 
wzrost zainteresowania klastrami i inicjatywami klastrowymi w praktyce �ycia 
gospodarczego. Ponadto, funkcjonowanie inicjatyw klastrowych mo�e odbywa	 
si� niezale�nie od profilu bran�owego wspieranego przez nie klastra. 

Cele, jakie przy�wiecaj� powo�ywaniu inicjatyw klastrowych mog� doty-
czy	 ró�nych wymiarów funkcjonowania przedsi�biorstw oraz regionu, którego 
dotycz�. Najcz��ciej zalicza si� do nich: 

 rozwój klastra realizowany poprzez d��enie do zwi�kszenia stopnia atrak-

cyjno�ci inwestycyjnej obszaru i w efekcie do powstawania nowych firm  
w regionie, których dzia�alno�	 odpowiada profilowi specjalizacyjnemu kla-
stra lub zach�cania firm ju� istniej�cych do rozpocz�cia swojej dzia�alno�ci 
w danym regionie; 


 wspieranie dzia�a� innowacyjnych; 

 wyzwalanie i wspieranie dzia�a� kooperacyjnych; 

 wsparcie procesów rozwoju kadr. 
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Inicjatywy klastrowe i towarzysz�c� im polityk�, niezale�nie od lokaliza-
cji warunkuj�cej ich cechy unikatowe, mo�na opisa	 za pomoc� zestawu uni-
wersalnych atrybutów. Nale�� do nich [Sölvell i in. 2003]: 

 wzmo�ona orientacja na mikroekonomiczne �rodowisko biznesowe w miej-

sce tradycyjnego podej�cia koncentruj�cego si� na kwestiach makroekono-
micznych; 


 d�ugoterminowy program nakierowany na polepszenie konkurencyjno�ci 
klastrów, a nie poszczególnych firm b�d� sektorów; 


 nacisk na obszary lokalne i regionalne; 

 poprawa kontaktów mi�dzy firmami w klastrze, budowanie zaufania oraz 

polepszenie dialogu, który przyczyni si� do wytworzenia efektów zewn�trz-
nych; 


 dostarczenie kapita�u zal��kowego w miejsce du�ych dotacji; 

 zbilansowany wk�ad ze strony rz�du oraz przemys�u; 

 wybór klastrów za pomoc� kryterium konkurencji, co implikuje �agodniejsz� 

form� wyboru zwyci�zcy; 

 kombinacja konkurencji oraz wspó�pracy, jako zasadniczych czynników na 

rzecz uczenia i innowacji; 

 uczestnictwo MP oraz du�ych przedsi�biorstw; 

 partnerstwo w ramach potrójnej helisy, obejmuj�ce nie tylko firmy z klastra 

oraz w�adze, ale równie� spo�eczno�	 akademick�; 

 uczenie i innowacje oparte na ca�okszta�cie systemu, a nie na przyk�adzie 

pojedynczych firm. 
Zawi�zywanie inicjatyw klastrowych mo�e, ale nie musi towarzyszy	 za-

chodz�cym niezale�nie od nich procesom konkurencji i wspó�pracy w ramach 
istniej�cych klastrów. W zale�no�ci od stopnia rozwoju klastrów mo�na wyró�-
ni	 trzy alternatywne scenariusze relacji mi�dzy wyst�powaniem klastrów i po-
dejmowaniem inicjatyw klastrowych (tabela 10.3). 

Ró�norodno�	 prezentowanych alternatyw wi��e si� z rozmaito�ci� ce-
lów, dla których inicjatywy s� powo�ywane. Cz��	 z nich powstaje dla wsparcia 
stara� w�adz lokalnych, regionalnych lub centralnych o rozpocz�cie, b�d� 
wzmocnienie ju� zapocz�tkowanych procesów wy�aniania si� w przestrzeni 
skupisk przedsi�biorstw o jednakowym profilu dzia�alno�ci (scenariusz 2.).  
W innych przypadkach mo�e dochodzi	 do ukonstytuowania si� porozumie�  
w charakterze inicjatyw klastrowych, których zadaniem jest wspieranie ju� ist-
niej�cych w przestrzeni struktur klastrowych (scenariusz 3.). 
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Tabela 10.3. Alternatywne scenariusze wyst�powania klastrów i inicjatyw klastrowych 

SCENARIUSZ KLASTER INICJATYWA 
KLASTROWA 

KONTEKST 

1. + – 

W przestrzeni zachodz� pro-
cesy konkurencji oraz 
wspó�pracy, nie dochodzi 
jednak do zawi�zania orga-
nizacji wspieraj�cej klaster. 

2. – + 

Dochodzi do zawi�zania 
inicjatywy klastrowej  
w momencie, gdy procesy 
specjalizacji przestrzennej 
nie wyst�puj� lub s� w fa-
zach pocz�tkowych. 

3. + + 

Zgodno�	 czasu i przestrzeni 
w funkcjonowaniu klastra  
i wspieraj�cej go inicjatywy 
klastrowej. 

�ród�o: Opracowanie w�asne. 

Nale�y jednak nadmieni	, i� funkcjonowanie inicjatyw klastrowych nie 
jest warunkiem koniecznym funkcjonowania klastrów w przestrzeni gospodar-
czej (scenariusz 1.). Spektakularnym przyk�adem klastra, w przypadku którego 
nie funkcjonuje równolegle inicjatywa klastrowa jest Dolina Krzemowa [Sölvell 
i in. 2003]. 
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11. Kluczowe uwarunkowania powstawania i rozwoju  
klastrów rolno-�ywno�ciowych w Polsce 

11.1. Uwarunkowania ekonomiczne 

Ekonomiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju klastrów, w nawi�-
zaniu do konwencji analitycznej Portera [1998a, 1998b], mo�na podzieli	 na 
czynniki poda�owe, popytowe i strukturalne. Do kluczowych uwarunkowa� po-
da�owych rozwoju klastrów rolno-�ywno�ciowych nale�y zaliczy	 ziemi� i inne 
zasoby naturalne, zasoby pracy, dost�pno�	 kapita�u i bezpo�rednie inwestycje 
zagraniczne, infrastruktur� informacyjn� i badawczo-rozwojow� oraz mo�liwo-
�ci w sferze handlu mi�dzynarodowego. Polska to kraj zajmuj�cy dziewi�te 
miejsce w Europie pod wzgl�dem powierzchni i ósme pod wzgl�dem liczby 
ludno�ci. Na tle liczby mieszka�ców wynosz�c� ok. 15,5 mln ha powierzchni� 
u�ytków rolnych nale�y uzna	 za stosunkowo du��. W przeliczeniu na jednego 
mieszka�ca powierzchnia u�ytków rolnych jest �rednio o 30% wi�ksza ni�  
w UE, co pozwala wykorzystywa	 j� w sposób mniej intensywny. W Polsce wy-
st�puj� dogodne warunki zarówno do produkcji ro�linnej, jak i zwierz�cej. Re-
gionalne zró�nicowanie charakteru produkcji rolnej wynika przede wszystkim  
z ró�nych warunków naturalnych, a w szczególno�ci jako�ci gleb. Wyst�puje 
szereg ró�nych upraw i rodzajów hodowli. Polska ma równie� bogat� tradycj�  
w przetwórstwie �ywno�ci. 

Zasoby pracy w polskim rolnictwie s� wzgl�dnie bior�c bardzo du�e. Za-
trudnionych jest w nim ok. 2 mln osób (ok. 12 osób na 100 ha), co stanowi 
14,7% ogó�u zatrudnionych w porównaniu do 5,8% w UE [Sawicki 2011]. Wy-
posa�enie kapita�owe polskich gospodarstw rolnych jest silnie zró�nicowane  
w zale�no�ci od ich wielko�ci. Zachodz�ce w ostatnich latach w tym zakresie 
korzystne zmiany zwi�zane s� g�ównie z akcesj� Polski do UE. W ramach WPR 
rolnicy otrzymuj� p�atno�ci bezpo�rednie (na 1 ha) oraz mog� ubiega	 si� o fun-
dusze na wsparcie rozwoju swych gospodarstw w ramach ró�nych programów. 
W sektorze rolno-�ywno�ciowym coraz cz��ciej dochodzi do inwestycji typu 
greenfield oraz przej�	 i prywatyzacji z udzia�em inwestorów zagranicznych.  

W uj�ciu globalnym lub makroekonomicznym o popycie na �ywno�	 de-
cyduje liczba ludno�ci i poziom ich dochodów69. Niezale�nie od za�o�e� le��-

                                                 
69 Wyczerpuj�ce omówienie tego zagadnienia mo�na znale�	 w pracach autorstwa S. Figiela  
i W. Rembisza Przes�anki wzrostu produkcji w sektorze rolno-spo�ywczym – uj
cie analitycz-
ne i empiryczne oraz W. Rembisza, A. Sielskiej i A. Bezat Popytowo uwarunkowany model 
wzrostu produkcji rolno-�ywno�ciowej wydanych odpowiednio w 2009 i 2011 roku przez  
IERiG�-PIB w Warszawie. 
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cych u podstaw ró�nych prognoz demograficznych, nale�y spodziewa	 si�, �e  
w perspektywie do roku 2050 liczba ludno�ci na �wiecie b�dzie nadal rosn�	.  
Z kolei, je�li chodzi o dochody ludno�ci na �wiecie, b�d�ce pochodn� produk-
tywno�ci poszczególnych gospodarek, zasadnicze znaczenie b�d� mia�y zmiany 
zachodz�ce w poziomie PKB w du�ych krajach, uznawanych dotychczas za 
ubogie. Oczekuje si�, �e w roku 2025 produkt krajowy Chin b�dzie wi�kszy od 
ameryka�skiego, za� w 2050 to samo mo�e nast�pi	 w przypadku produktu kra-
jowego Indii. 

W analizie popytowych uwarunkowa� powstawania i rozwoju klastrów 
rolno-�ywno�ciowych pod uwag� nale�y bra	 tak�e jako�ciowe aspekty popytu 
na �ywno�	, co ma szczególne znaczenie w spo�ecze�stwach zamo�niejszych. 
We wzorcach zachowa� tych spo�ecze�stw uwidaczniaj� si� swoiste megatrendy 
takie jak wygoda konsumpcji, czy zainteresowanie bezpiecze�stwem i zdrowot-
no�ci� �ywno�ci. Konsumenci przyk�adaj� coraz wi�ksz� wag� do formy i jako-
�ci konsumowanej �ywno�ci. Pojawiaj� si� równie� nowe grupy konsumentów 
wykazuj�cych preferencje wcze�niej nieobserwowane lub maj�ce znikome zna-
czenie rynkowe. 

Istotnym �ród�em przewag konkurencyjnych mog� by	 te� czynniki struk-
turalne kszta�tuj�ce kontekst strategii i rywalizacji danych przedsi�biorstw oraz 
strategie przedsi�biorstw bran� pokrewnych i wspomagaj�cych. Porter wyró�ni� 
nast�puj�ce strukturalne wyznaczniki nat��enia konkurencji: konkurencja mi�-
dzy lokalnymi rywalami, gro�ba nowych wej�	, presja zwi�zana z wyrobami 
substytucyjnymi, obecno�	 i strategie lokalnych dostawców z konkurencyjnych 
ga��zi powi�zanych [Porter 2010]. Sektory rolno-�ywno�ciowe z ró�nych kra-
jów w obszarach wybranych bran� rywalizuj� ze sob�, wykorzystuj�c ró�ne 
sposoby, m.in. konkurencj� cenow�, kampanie reklamowe, wprowadzenie no-
wych wyrobów, wi�kszy zakres obs�ugi klientów, gwarancji, etc. Si�ganie po te 
sposoby jest albo konieczno�ci�, albo okazj� do poprawienia w�asnej pozycji. 
Dzia�ania przedstawicieli bran�y z jednego kraju skutkuj� zwykle kontrakcjami 
firm bran�y innych krajów. 

Ogólnie bior�c, bariery wej�cia w przypadku polskiego sektora rolno- 
-�ywno�ciowego s� stosunkowo niskie. Oznacza to, �e czerpanie korzy�ci z no-
wych rozwi�za� nie jest wolne od obawy, �e tym �ladem pójd� nowi konkuren-
ci. Do g�ównych z nich nale��: ekonomia skali, zró�nicowanie wyrobów, po-
trzeby kapita�owe, koszty zmiany dostawcy, dost�p do kana�ów dystrybucji, 
gorsza sytuacja kosztowa (niezale�nie od skali) oraz polityka pa�stwa. Bariery 
wej�cia mog� si� zmienia	, np. patenty wygasaj�, zmniejsza si� zró�nicowanie 
wyrobów w niektórych bran�ach, czy wskutek automatyzacji wzrasta ekonomia 
skali. Na bariery wp�ywaj� tak�e strategiczne decyzje firm, np. szybkie wpro-
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wadzanie nowych wyrobów, intensywna reklama, rozszerzanie dystrybucji, in-
tegracja pionowa. Niektóre firmy dysponuj� ponadto zasobami i umiej�tno�cia-
mi, dzi�ki którym koszt przezwyci��enia barier wej�cia jest dla nich ni�szy. 
Przyk�adowo, mog� by	 to rozwini�te kana�y dystrybucji lub mo�liwo�	 dziele-
nia zwi�zanych z ni� kosztów na wi�ksz� ni� mia�o to miejsce wcze�niej liczb� 
rodzajów produktów. 

Presja zwi�zana z wyrobami substytucyjnymi wynika z tego, �e ich poja-
wienie si� na rynku ogranicza potencjalne zyski i determinuje pu�ap cen. Im s� 
one atrakcyjniejsze ze wzgl�du na cen� i efektywno�	, tym bardziej ograniczone 
s� zyski w danym sektorze. Przyk�adowo, producenci cukru z buraków konkuru-
j� z producentami cukru z trzciny, czy te� z producentami syropu kukurydziane-
go o du�ej zawarto�ci fruktozy. Oceniaj�c uwarunkowania strukturalne rozwoju 
sektora rolno-�ywno�ciowego, dla ka�dej z jego bran� nale�y wskaza	 substytu-
ty, które mog� spe�nia	 rol� podobn� jak produkty tej bran�y. Wyroby substytu-
cyjne mog� przy tym nale�e	 do stosunkowo odleg�ych dziedzin gospodarki. 

Najwi�kszym zagro�eniem s� produkty, które skutecznie mog� zast�po-
wa	 wyroby danego sektora ze wzgl�du na stosunek ceny do jako�ci oraz wyro-
by wytwarzane przez sektory osi�gaj�ce wysokie zyski. Przyczyniaj� si� one  
w znacznym stopniu do zwi�kszenia efektywno�ci, ale i spadku cen. Identyfika-
cja takich substytutów mo�e poci�ga	 za sob� decyzj� o strategicznej blokadzie 
drogi substytutu na rynek lub o dostosowaniu strategii, traktuj�c okre�lony pro-
dukt jako nieuniknion� si�� kluczow�. 

Bardzo istotne uwarunkowanie strukturalne to obecno�	 i strategie lokal-
nych dostawców z konkurencyjnych ga��zi powi�zanych, którymi s� przedsi�-
biorstwa wykonuj�ce dzia�ania komplementarne w stosunku do dzia�a� przed-
si�biorstw danej bran�y (np. nawozy, paliwa, �rodki ochrony ro�lin, maszyny 
rolnicze, etc.). Si�a przetargowa dostawców sprowadza si� do tego, �e mog� oni 
podnosi	 ceny lub obni�a	 jako�	 sprzedawanych towarów i us�ug. Bran�e do-
stawców dla rolnictwa s� zwykle zdominowane przez kilka firm, a w rezultacie 
znacznie bardziej skoncentrowane ni� sektor, któremu sprzedaj� swe produkty. 
Krajowy sektor rolno-�ywno�ciowy nie jest w dodatku kluczowym klientem dla 
grupy dostawców. Producenci nawozów, paliw, �rodków ochrony ro�lin i ma-
szyn rolniczych mog� z powodzeniem sprzedawa	 swoje towary nabywcom  
w sektorach rolno-�ywno�ciowych w innych krajach, a w przypadku producen-
tów paliw, tak�e nabywcom z innym sektorów. Dostawcy s� w takim przypadku 
bardziej sk�onni do wykorzystywania swej si�y przetargowej. 
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11.2. Uwarunkowania instytucjonalne 

Uwarunkowania instytucjonalne wywieraj� istotny wp�yw na kszta�towa-
nie si� procesów rynkowych, których przebieg determinuje wykszta�cenie prze-
wag konkurencyjnych, nie tylko w przypadku poszczególnych przedsi�biorstw, 
ale równie� w odniesieniu do gospodarki danego regionu lub kraju. Klastry s� 
przyk�adem systemów, w których za spraw� wzmo�onych relacji zachodz�cych 
pomi�dzy uczestnicz�cymi w nich podmiotami, dost�p do zasobów wiedzy jest 
u�atwiony. Jest to rezultatem przebiegu dwóch procesów. Po pierwsze, wynika 
on ze zwi�zków zachodz�cych pomi�dzy przedsi�biorstwami oraz przep�ywu 
pomi�dzy nimi wykwalifikowanej si�y roboczej. Po drugie, za spraw� rozwini�-
tej sieci wspó�pracy pomi�dzy sektorem prywatnym a sfer� badawczo-
rozwojow�, nast�puje komercjalizacja wyników bada� naukowych, w której du-
�� rol� odgrywaj� centra innowacyjno�ci, do których zalicza si� funkcjonuj�ce 
przy uczelniach wy�szych centra transferu technologii, inkubatory technologii, 
akademickie inkubatory biznesu oraz parki technologiczne [Daszkiewicz 2008]. 
Ponadto, w sytuacji gdy uczelnie oferuj� mo�liwo�	 studiowania na kierunkach 
odpowiadaj�cych profilowi dzia�alno�ci klastra, dochodzi do przep�ywu wiedzy 
oraz do�wiadczenia. Sfera B+R odgrywa zatem kluczow� rol� w kszta�towaniu 
innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci.  

W przypadku sektora rolno-�ywno�ciowego w Polsce czynnikami sukcesu 
dla funkcjonuj�cych, jak i potencjalnych klastrów s� bez w�tpienia instytucje na-
ukowe oraz badawczo-rozwojowe, b�d�ce elementami otoczenia innowacyjnego 
biznesu. Znaczenie tego otoczenia wzrasta w obliczu rozwoju gospodarki opartej 
na wiedzy [Kowalski 2010]. Powodzenie wysi�ków ukierunkowanych na rozwój 
klastrów rolno-�ywno�ciowych jest uzale�nione od jako�ci us�ug �wiadczonych 
przez te instytucje. Z jednej strony, kwestia transferu wiedzy i wzmacniania in-
nowacyjno�ci przedsi�biorstw i gospodarki jest zwi�zana z ofert� wy�szych 
uczelni rolniczych w Polsce. W ich strukturach kszta�towana jest przysz�a kadra, 
która zasila zasoby kapita�u ludzkiego. Ponadto, wyniki prowadzonych  
w nich bada� naukowych powinny znajdowa	 zastosowanie w gospodarce.  
Z drugiej strony, na innowacyjno�	 sektora wp�yw maj� równie� jednostki ba-
dawczo-rozwojowe, laboratoria oraz pa�stwowe instytuty badawcze, które podle-
gaj� odpowiednim resortom, w tym m.in. Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Jedn� z cech charakterystycznych klastrów jest nasilenie w ich obr�bie 
powi�za� pomi�dzy grupami podmiotów o ró�nym charakterze, a mianowicie 
przedsi�biorstwami, przedstawicielami w�adz, jednostkami naukowo- 
-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Problematyczn� kwesti� mo-
�e si� okaza	 synchronizacja dzia�a� poszczególnych podmiotów, podejmowa-
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nych na rzecz rozwoju struktur klastrowych, która zapobiega�aby ich powielaniu 
oraz rozmywaniu si� odpowiedzialno�ci za jej kszta�towanie, prowadz�c tym 
samym do wykszta�cenia si� spójnej i przejrzystej polityki opartej na klastrach 
(ang. cluster-based policy). 

Polityka oparta na klastrach jest wynikiem wzrostu zainteresowania tema-
tyk� klasteringu zarówno w kr�gach naukowych, jak i d��eniem do implementa-
cji tych rozwi�za� w praktyce gospodarczej. Mo�na uzna	 j� za nowy rodzaj 
polityki rozwoju regionalnego, w której punktem wyj�cia jest wyst�powanie 
aglomeracji procesów gospodarczych w odniesieniu do okre�lonej bran�y oraz 
bran� jej pokrewnych. Jak dotychczas, nie zosta�a ona jeszcze w Polsce wyod-
r�bniona spo�ród szeregu innych rodzajów polityk. Instrumenty, których celem 
jest wspieranie klastrów, sk�adaj� si� w przewa�aj�cej mierze na nurt polityki 
wspierania innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci. Bior�c pod uwag� krótki hory-
zont czasowy obecno�ci klastrów w polskiej debacie gospodarczej, nale�y spo-
dziewa	 si� kolejnych rozwi�za�, dzi�ki którym polityka oparta na klastrach zy-
ska na znaczeniu. 

Idea klasteringu jest w Polsce nadal stosunkowo m�oda. Starania o jej 
upowszechnienie w�ród przedstawicieli ró�nych �rodowisk i bran� nasili�y si� 
po przyst�pieniu do Unii Europejskiej. Z wielu wzgl�dów, podejmowane dzia-
�ania bardzo cz�sto nie s� jednak�e do ko�ca zgodne z za�o�eniami teorii kla-
strów. Podstawowym problemem jest rozró�nienie klastrów jako struktur ryn-
kowych od inicjatyw klastrowych, czyli przejawów instytucjonalizacji klastrów. 
Niektórzy autorzy uznaj�, i� najwi�ksz� przeszkod� w funkcjonowaniu klastrów 
i inicjatyw klastrowych w Polsce jest wci�� niedostateczna wspó�praca zacho-
dz�ca pomi�dzy przedsi�biorstwami a jednostkami naukowo-badawczymi i in-
nymi podmiotami je wspieraj�cymi [K�ad� i Kowalski 2010]. Co wi�cej, ta po-
stawa niech�tna wspó�pracy zdaje si� odnosi	 do ogó�u dzia�a� kooperacyjnych, 
mog�cych zachodzi	 we wszelkiego typu relacjach rynkowych. 

11.3. Potencja� rozwojowy klastrów zwi�zany z zatrudnieniem  
i liczb� podmiotów 

Za naturalne uwarunkowania wyst�powania i rozwoju klastrów w ogóle, 
w tym tak�e w sektorze rolno-�ywno�ciowym, uznajemy te, które maj� charak-
ter ekonomiczny i wynikaj� przede wszystkim ze zjawiska przestrzennej kon-
centracji podmiotów gospodarczych oraz ich aglomeracji. W sensie analitycz-
nym chodzi o identyfikowalny i mierzalny potencja� ekonomiczny, wskazuj�cy 
na mo�liwo�	 wyst�powania dostatecznie silnych klastrów, zwi�zany z wyod-
r�bnianiem si� wiod�cych bran� i specjalizacj�. Odzwierciedleniem tego poten-
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cja�u jest przestrzenny rozk�ad liczby podmiotów i wyst�puj�cego w nich za-
trudnienia, b�d�cego podstawow� kategori� �wiadcz�c� o przestrzennej specja-
lizacji dzia�alno�ci gospodarczej. Wyst�powanie skupisk podmiotów o okre�lo-
nym profilu bran�owym w naturalny sposób warunkuje rozwój klastrów. 

W przypadku Polski mamy do czynienia z nierównomiernym rozk�adem 
zatrudnienia w poszczególnych województwach (rysunek 11.1). W 2011 roku 
najwi�kszy udzia� w przeci�tnej liczbie zatrudnionych mia�o województwo ma-
zowieckie (22,75%), a najmniejszy województwo opolskie (1,94%). W ostatnich 
latach udzia� poszczególnych województw w przeci�tnej liczbie zatrudnionych 
ulega� nieznacznym wahaniom (tabela 11.1).  

Rysunek 11.1. Przeci�tna liczba zatrudnionych wed�ug województw w 2011 roku 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych GUS. 

W niektórych województwach w latach 2005-2011 nast�powa� wzrost 
udzia�u w krajowym zatrudnieniu (np. w województwie mazowieckim o 2,05 
p.p. pomi�dzy rokiem 2011 a 2005) i by�y to województwa charakteryzuj�ce si� 
jednocze�nie wy�szymi warto�ciami PKB i PKB per capita na tle pozosta�ych 
regionów. 
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Tabela 11.1. Struktura zatrudnienia wed�ug województw w latach 2005-2011 (%) 

Województwo Rok 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

dolno�l�skie 7,66 7,75 7,86 7,92 7,75 7,78 7,72 
kujawsko-pomorskie 4,75 4,70 4,70 4,66 4,57 4,58 4,54 
lubelskie 4,10 4,06 4,00 3,97 3,93 4,05 4,03 
lubuskie 2,26 2,25 2,25 2,26 2,19 2,22 2,21 
�ódzkie 6,02 5,98 6,00 6,02 5,89 6,01 5,96 
ma�opolskie 7,86 7,89 7,80 7,86 7,87 7,94 8,05 
mazowieckie 20,70 20,70 20,97 21,37 22,78 22,68 22,75 
opolskie 2,19 2,14 2,08 2,04 2,02 2,00 1,94 
podkarpackie 4,59 4,53 4,52 4,49 4,34 4,39 4,41 
podlaskie 2,33 2,30 2,28 2,23 2,17 2,14 2,15 
pomorskie 5,38 5,42 5,44 5,49 5,39 5,33 5,27 
�l�skie 13,22 13,19 13,06 12,91 12,73 12,59 12,58 
�wi�tokrzyskie 2,48 2,45 2,44 2,45 2,41 2,39 2,39 
warmi�sko-mazurskie 3,06 3,10 3,05 2,89 2,77 2,78 2,76 
wielkopolskie 9,79 9,91 10,00 9,91 9,77 9,74 9,90 
zachodniopomorskie 3,61 3,62 3,56 3,54 3,42 3,38 3,34 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych GUS. 

W wi�kszo�ci pozosta�ych przypadków udzia� w przeci�tnej liczbie za-
trudnionych mala�. Prowadzi to do wniosku, �e w analizowanym okresie mia�a 
miejsce w kraju pewna alokacja czynnika pracy, polegaj�ca na tym, i� regiony  
o wy�szym poziomie produktywno�ci przyci�ga�y zasoby pracy z regionów  
o ni�szym poziomie produktywno�ci. Wynika to z faktu, �e wy�sza produktyw-
no�	 pozwala na oferowanie wy�szych wynagrodze�, b�d�cych licz�c� si� si�� 
sprawcz� migracji zatrudnionych. 

Komplementarn� metod� okre�lenia potencja�u rozwojowego klastrów 
jest podej�cie analityczne do okre�lania koncentracji, w którym wykorzystywa-
ne s� dane o liczbie podmiotów funkcjonuj�cych w gospodarce. Podobnie jak  
w przypadku zatrudnienia, rozk�ad przestrzenny podmiotów sklasyfikowanych 
w bazie REGON jest silnie zró�nicowany. O przestrzennej koncentracji podmio-
tów �wiadczy fakt, i� w niektórych województwach zlokalizowana jest wyra�nie 
wi�ksza liczba podmiotów ni� w innych, o czym �wiadcz� dane zamieszczone 
na rysunku 11.2 i w tabeli 11.2. 

W sumie regionalne zró�nicowanie potencja�u rozwojowego klastrów rol-
no-�ywno�ciowych w Polsce okre�lanego na podstawie danych o liczbie pod-
miotów jest mniejsze ni� na podstawie danych o zatrudnieniu. Nieco inny jest 
te� zestaw województw, w których potencja� ten ujawnia si� w najwi�kszym 
stopniu. 
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Rysunek 11.2. Liczba podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON  
wed�ug województw w 2011 roku 

 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych GUS. 

Tabela 11.2. Rozk�ad liczby podmiotów wed�ug województw w latach 2002-2011 (%) 

Województwo Rok 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

dolno�l�skie 8,30 8,27 8,31 8,38 8,42 8,42 8,43 
kujawsko-pomorskie 5,19 5,15 5,12 5,12 4,88 4,77 4,78 
lubelskie 4,09 4,11 4,08 4,08 4,18 4,19 4,15 
lubuskie 2,81 2,89 2,88 2,69 2,68 2,68 2,68 
�ódzkie 6,94 6,67 6,56 6,47 5,89 5,92 5,92 
ma�opolskie 8,09 8,03 8,04 8,07 8,47 8,57 8,65 
mazowieckie 16,52 16,65 16,91 17,20 17,40 17,51 17,54 
opolskie 2,50 2,55 2,58 2,57 2,57 2,56 2,55 
podkarpackie 3,85 3,88 3,86 3,84 3,86 3,91 3,91 
podlaskie 2,47 2,46 2,42 2,41 2,42 2,37 2,39 
pomorskie 6,23 6,27 6,30 6,38 6,53 6,51 6,53 
�l�skie 11,81 11,73 11,63 11,44 11,51 11,59 11,50 
�wi�tokrzyskie 2,88 2,92 2,90 2,88 2,82 2,79 2,75 
warmi�sko-mazurskie 3,05 3,07 3,07 3,09 3,04 3,02 3,01 
wielkopolskie 9,50 9,56 9,61 9,67 9,68 9,67 9,82 
zachodniopomorskie 5,74 5,78 5,74 5,69 5,62 5,50 5,39 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych GUS. 
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12. Mapowanie klastrów rolno-�ywno�ciowych w Polsce 

12.1. Kluczowe kwestie metodyczne mapowania klastrów 

Mapowanie klastrów mo�na zaliczy	 do klasy zagadnie� maj�cych w sen-
sie matematycznym charakter topologiczny czy taksonomiczny. Teoretycznie 
bior�c, przestrze�, w której dokonujemy mapowania klastrów mo�e by	 potrak-
towana jako przestrze� topologiczna, b�d�ca okre�lonym, spe�niaj�cym pewne 
warunki, przypadkiem przestrzeni metrycznej. Pod poj�ciem przestrzeni me-
trycznej rozumiemy zbiór X z funkcj� �: X×X � R przyporz�dkowuj�c� ka�dej 
parze elementów (punktów) x, y � X liczb� rzeczywist� � (x, y), nazywan� odle-
g�o�ci� pomi�dzy x i y, przy spe�nieniu nast�puj�cych warunków: 
a) � (x, y) � 0 oraz � (x, y) = 0 � x = y 
b) � (x, y) = � (y, x) 
c) � (x, z) � 0 � (x, y) + � (x, y). 

Funkcja � okre�lana jest jako metryka. Do wyznaczenia odleg�o�ci mi�dzy 
obiektami ró�ni�cymi si� pod wzgl�dem okre�lonych, mierzalnych cech mo�na 
pos�u�y	 si� nast�puj�cym wzorem: 

���� �	 
 �� ��� � �������      (12.1) 
gdzie: 
x, y – dwa obiekty wybranej populacji, 
n – liczba cech, 
��, ���  – zestandaryzowane cechy o numerze i odpowiednio obiektu x i y. 

Na podstawie tak przeprowadzonych oblicze� mo�na np. skonstruowa	 
graf taksonomiczny, a nast�pnie na podstawie jego interpretacji dokona	 klasy-
fikacji obiektów. Jednak takie, pozornie oczywiste podej�cie nie mo�e by	 �atwo 
zastosowane w celu mapowania klastrów. Wynika to z nieostrego i w pewnym 
sensie rozmytego charakteru poj�cia klastra. 

Implikacje definicji klastrów obarczonej brakiem �cis�o�ci s� do�	 roz-
liczne. Pierwsz� i zasadnicz� jest dowolno�	 i umowno�	 w identyfikacji kla-
strów, szczególnie w odniesieniu do delimitacji geograficznego obszaru ich 
dzia�ania. Drug�, w cz��ci wynikaj�c� z pierwszej, jest ró�norodno�	 rodzajowa 
identyfikowanych klastrów wynikaj�ca, co zrozumia�e, z charakteru prowadzo-
nej w danym obszarze dzia�alno�ci gospodarczej (np. rolnictwo, wydobycie mi-
nera�ów, etc.), ale tak�e z pewnej trudnej do unikni�cia arbitralno�ci w uznawa-
niu danego podmiotu za element jednego okre�lonego klastra. 

Dodatkowym problemem w tym zakresie jest dost�pno�	 odpowiednich 
danych o podmiotach funkcjonuj�cych w okre�lonym obszarze geograficznym. 
Zwykle �ród�em tych danych s� bazy statystyczne zawieraj�ce informacje o za-
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rejestrowanych podmiotach gospodarczych klasyfikowanych wed�ug rodzajów 
dzia�alno�ci. Pomijaj�c fakt, �e stosowane systemy klasyfikacji dzia�alno�ci go-
spodarczej mo�e cechowa	 ró�ny stopie� szczegó�owo�ci oraz odmienno�	 kry-
teriów podzia�u, a w konsekwencji brak spójno�ci utrudniaj�cy dokonywanie 
porówna�, rejestracja podmiotów gospodarczych odzwierciedla lokalizacj� ich 
g�ównych siedzib, za� klasyfikacja tych podmiotów jest roz��czna. Tymczasem, 
w funkcjonowaniu klastra liczy si� dzia�alno�	 firmy w danym obszarze geogra-
ficznym, który niekoniecznie musi by	 w pe�ni zgodny z lokalizacj� siedziby 
firmy. Dotyczy to zw�aszcza firm wi�kszych, prowadz�cych dzia�alno�	 w wielu 
lokalizacjach. Tak�e zachowanie warunku roz��czno�ci i zwi�zane z tym zali-
czanie niektórych podmiotów tylko do jednego typu klastra jest rozwi�zaniem 
budz�cym kontrowersje. 

W praktyce wykorzystywane s� najcz��ciej nast�puj�ce grupy metod wyod-
r�bniania klastrów z ogó�u powi�za� rynkowych [Brodzicki i Szultka 2002]: 

 metoda ekspercka (monograficzna), 

 metoda przep�ywów mi�dzyga��ziowych (input-output), 

 metody oparte na analizie skupie�. 

W przypadku metod opartych na analizie skupie�, wiod�c� rol� w literatu-
rze i praktyce analitycznej w�ród wyznaczników wyst�powania klastrów od-
grywa wska�nik lokalizacji (ang. location quotient). Ogólna formu�a jego obli-
czania jest nast�puj�ca: 

�� 
 �
���
�����
��

      (12.2) 

gdzie: 
xij  –  warto�	 analizowanej zmiennej i na obszarze j, 
xj  –  ca�kowita warto�	 analizowanej zmiennej na obszarze j, 
xin  –  warto�	 analizowanej zmiennej i na obszarze referencyjnym n, 
xn  –  ca�kowita warto�	 analizowanej zmiennej na obszarze referencyjnym n. 

Zwykle w analizach skupisk w formie klastrów z zastosowaniem wska�-
nika lokalizacji rol� zmiennej, na podstawie której s� one identyfikowane, pe�ni 
zatrudnienie. W przeprowadzonych badaniach s�u��cych mapowaniu polskich 
klastrów rolno-�ywno�ciowych, oprócz tej zmiennej, wykorzystano tak�e liczb� 
podmiotów zarejestrowanych w krajowej bazie REGON. 

Przyj�ta w tych badaniach metodyka bazuje na podej�ciu stosowanym 
przez European Cluster Observatory (Europejskie Obserwatorium Klastrów, 
ECO). Zgodnie z klasyfikacj� klastrów wed�ug ECO wyró�ni	 mo�na trzy typy 
klastrów rolno-�ywno�ciowych: Uprawy Rolne i Chów Zwierz�t, Produkcja 
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Rolna i Przetwórstwo �ywno�ci. Skupiona w nich dzia�alno�	 sk�ada si� z sze-
regu klas systemu klasyfikacji dzia�alno�ci gospodarczej70. 

Si�a klastra jest oceniana przy wykorzystaniu czterostopniowej skali, bio-
r�c pod uwag� trzy warunki stawiane silnym klastrom. Pierwszy z nich uznaje 
si� za spe�niony w przypadku tych klastrów rolno-�ywno�ciowych, dla których 
LQ � 1. Weryfikacja drugiego warunku nast�puje oddzielnie dla ka�dej z trzech 
rozwa�anych kategorii klastrowych. Wyodr�bniane s� te z klastrów, które przy-
nale�� do 25% najwi�kszych tego typu skupisk w Polsce, bior�c pod uwag� 
wielko�	 zatrudnienia. Trzeci warunek odnosi si� do identyfikacji tych spo�ród 
klastrów rolno-�ywno�ciowych, które przynale�� do grona 25% klastrów o naj-
wi�kszym udziale w zatrudnieniu w województwie, bior�c pod uwag� wszystkie 
41 kategorii klastrowych ECO. Je�li si�a klastra jest oceniana na poziomie 0, 
oznacza to, i� dany klaster nie spe�ni� �adnego z trzech stawianych warunków. 
Oceny 1, 2, 3 uzyska�y te klastry, które spe�ni�y odpowiednio jeden, dwa lub 
trzy warunki. 

12.2. Regionalne zró�nicowanie wzgl�dnej si�y klastrów  
rolno-�ywno�ciowych 

Bior�c pod uwag� trzy kryteria oceny (rozmiar, skupienie i wspó�czynnik 
lokalizacji), w tabeli 12.1 przedstawiono wyniki oceny si�y klastrów rolno-
�ywno�ciowych w Polsce w odniesieniu do cechy, jak� jest zatrudnienie. Liczba 
punktów przypisana klastrom w poszczególnych województwach zale�y od 
spe�nienia warunków progowych zwi�zanych z przyj�tymi kryteriami oceny. Za 
pierwszy warunek uznania klastra za silny przyj�to warto�	 LQ wynosz�c� co 
najmniej 1. Weryfikuj�c spe�nienie 2. warunku wyodr�bniono najwi�ksze kla-
stry w ramach ka�dej z trzech rozwa�anych kategorii w skali kraju (cztery spo-
�ród szesnastu województw). Województwa wielkopolskie, kujawsko-
pomorskie, dolno�l�skie i zachodniopomorskie spe�ni�y warunek 2., je�li chodzi 
o klastry typu Uprawy Rolne i Chów Zwierz�t. W przypadku klastrów typu Pro-
dukcja Rolna warunek ten by� spe�niony w województwach: wielkopolskim, 
mazowieckim, kujawsko-pomorskim i �l�skim. Do województw spe�niaj�cych 
ten warunek w odniesieniu do klastrów Przetwórstwa �ywno�ci nale�� nato-
miast województwa: mazowieckie, wielkopolskie, ma�opolskie i �l�skie. 

Weryfikuj�c warunek 3. stwierdzono, i� jedynym spo�ród trzech typów 
klastrów rolno-�ywno�ciowych, nale��cym do 25% klastrów o najwi�kszym 
udziale w zatrudnieniu w poszczególnych województwach to klaster typu Prze-
                                                 
70 Patrz Figiel S., Kuberska D., Kufel J., 2012: Klastry i inicjatywy klastrowe w polskim sek-
torze rolno-�ywno�ciowym. Raport PW nr 48, IERiG�-PIB, Warszawa, s. 19-20. 
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twórstwo �ywno�ci. Generalnie, najsilniejszymi klastrami rolno- 
-�ywno�ciowymi na poziomie województw okaza�y si� w�a�nie klastry typu 
Przetwórstwo �ywno�ci. W tej kategorii ka�dy z regionów NUTS2 otrzyma� co 
najmniej jeden punkt w ramach przyj�tej skali. Ponadto, zgodnie z przyj�tymi 
kryteriami, tylko w tym typie klastrów mo�liwe by�o przyznanie w dwóch przy-
padkach najwy�szej, trzypunktowej oceny (województwo ma�opolskie i woje-
wództwo wielkopolskie). 

Tabela 12.1. Ocena wzgl�dnej si�y klastrów rolno-�ywno�ciowych wed�ug zatrudnienia 
(ZT) i liczby podmiotów (LP) w poszczególnych województwach 

Województwo 
Uprawy rolne  

i chów zwierz�t Produkcja Rolna Przetwórstwo  
�ywno�ci 

ZT LP ZT LP ZT LP 
dolno�l�skie 2 0 0 0 1 1 
kujawsko-pomorskie 2 0 2 2 2 2 
lubelskie 0 1 1 2 2 2 
lubuskie 1 2 0 1 1 1 
�ódzkie 0 1 1 1 2 2 
ma�opolskie 0 0 0 0 3 3 
mazowieckie 0 1 1 1 2 2 
opolskie 1 3 1 1 1 2 
podkarpackie 0 0 0 0 1 2 
podlaskie 0 0 0 2 2 2 
pomorskie 0 0 0 0 1 0 
�l�skie 0 1 1 1 2 2 
�wi�tokrzyskie 0 0 1 1 1 2 
warmi�sko-
mazurskie 1 2 0 1 2 1 

wielkopolskie 2 3 2 2 3 3 
zachodniopomorskie 2 1 1 0 1 1 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych GUS. 

Drugim mo�liwym sposobem wyodr�bniania klastrów w przestrzeni, któ-
ry zastosowano jako podej�cie alternatywne w stosunku do bazuj�cego na 
zmiennej jak� jest zatrudnienie (ZT), jest u�ycie danych o liczbie podmiotów 
gospodarki narodowej (LP). Zatem, analogicznie jak w odniesieniu do zatrud-
nienia, oceny si�y klastrów rolno-�ywno�ciowych dokonano, bior�c pod uwag� 
jako zmienn� liczb� podmiotów gospodarki narodowej zaliczonych do danej 
kategorii dzia�alno�ci. Ogólnie mo�na stwierdzi	, �e mimo pewnych ró�nic, 
zw�aszcza w uj�ciu regionalnym, daj� one obraz si�y analizowanych klastrów 
rolno-�ywno�ciowych do�	 podobny do uzyskanego z wykorzystaniem danych 
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dotycz�cych zatrudnienia. Tak wi�c, spo�ród trzech rozpatrywanych typów kla-
strów najsilniejszymi okaza�y si� te zwi�zane z przetwórstwem �ywno�ci. 

12.3. Porównanie klastrów rolno-�ywno�ciowych w Polsce  
i w krajach unijnych 

Z punktu widzenia konkurencyjno�ci mi�dzynarodowej wa�na jest ocena  
i porównanie si�y klastrów identyfikowanych na krajowym poziomie agregacji 
danych. Ze wzgl�du na geograficzn� blisko�	 dla Polski, szczególnie istotne jest 
odniesienie do europejskiej przestrzeni gospodarczej. Sektor rolno- 
-�ywno�ciowy w krajach Unii Europejskiej charakteryzuje si� znacznym zró�ni-
cowaniem w zakresie stopnia specjalizacji (LQ), a w konsekwencji si�y zwi�za-
nych z nim klastrów (tabela 12.2).  

Wska�nik lokalizacji dla klastrów Upraw Rolnych i Chowu Zwierz�t 
kszta�tuje si� na poziomie 0,45, a ocena jego si�y wynosi 0. W przypadku kla-
strów Produkcji Rolnej, wska�nik lokalizacji liczony w odniesieniu do ca�ej UE 
przyjmuje warto�	 powy�ej 1 w: Bu�garii, Czechach, Estonii, Grecji, Hiszpanii, 
Holandii, Niemczech oraz na Malcie i na W�grzech. Polska z wynikiem 0,68 
mo�e zosta	 zakwalifikowana do pa�stw o wzgl�dnie ma�ym stopniu specjaliza-
cji w tym typie klastra. 

Si�a klastrów zosta�a oceniona na podstawie �redniej liczby tzw. „gwiaz-
dek” nadawanych regionom NUTS2 w danej kategorii klastrowej w oparciu  
o trzy cechy identyfikuj�ce silne klastry71. W tym uj�ciu, Polska otrzyma�a oce-
n� 0, je�li chodzi o klastry Produkcji Rolnej. Oznacza to, i� �adne z województw 
nie wyró�nia si� pod wzgl�dem specjalizacji w tym typie klastra, jak równie� 
nie ma on licz�cego si� udzia�u w zatrudnieniu. 

Z kolei klastry Przetwórstwa �ywno�ci w Polsce nale�y uzna	 za wyró�-
niaj�ce si� na tle pozosta�ych gospodarek UE-27. wiadczy o tym stosunkowo 
wysoki wska�nik lokalizacji na poziomie 1,88 oraz �rednia liczba „gwiazdek” 
wynosz�ca 1,79. Nale�y doda	, i� jest to jedyny typ klastra rolno- 
-�ywno�ciowego w Polsce, w przypadku którego poszczególnym wojewódz-
twom nadawane s� oceny �wiadcz�ce o wyst�powaniu silnych klastrów. 

 

                                                 
71 Szczegó�owsze omówienie kryteriów mo�na znale�	 w Figiel S., Kuberska D., Kufel J., 
2011: Analiza uwarunkowa� i stanu rozwoju klastrów rolno-�ywno�ciowych w Polsce. Raport 
PW nr 15, IERiG�-PIB, Warszawa, s. 99-100 oraz Figiel S., Kuberska D., Kufel J., 2012: 
Klastry i inicjatywy klastrowe w polskim sektorze rolno-�ywno�ciowym. Raport PW nr 48, 
IERiG�-PIB, Warszawa, s. 39-40. 
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Tabela 12.2. Wska�niki specjalizacji (LQ) oraz wzgl�dna si�a (�rednia liczba  
„gwiazdek”) klastrów rolno-�ywno�ciowych w krajach UE-27 

Kraj 

Typ klastra 

Produkcja Rolna Przetwórstwo  
�ywno�ci 

Uprawy Rolne  
i Chów Zwierz�t 

LQ Si�a LQ Si�a LQ Si�a 
Austria 0,62 0 1,42 1,18 0,08 0 
Belgia 0,62 0 1,01 0,67 0,53 0 
Bu�garia 1,49 0,64 1,61 1,12 3,13 1,58 
Cypr 0,62 0 0,98 0 2,55 1 
Czechy 1 0 1,18 0,88 1,35 0,18 
Dania 0,79 0 0,84 0,41 1,78 0,96 
Estonia 1,09 0 1,32 1 2,26 1 
Finlandia 0,57 0 0,85 0,34 3,57 1,4 
Francja 0,82 0,29 1,04 1,44 0,7 0,15 
Grecja 3,28 2,12 1,08 0,81 5,71 2,77 
Hiszpania 2,09 1,4 0,7 0,66 2,52 2,07 
Holandia 1,98 0,97 0,77 0,09 2,17 1,28 
Irlandia 0,53 0 1,67 2 0,11 0 
Litwa 0,59 0 2,2 3 0 0 
Luksemburg 0,95 0 1,39 1 0,01 0 
�otwa 0,54 0 1,01 0 1,25 0 
Malta 2,19 0 2,9 2 b.d. b.d. 
Niemcy 1,05 0,3 0,98 0,88 0,57 0,15 
Polska 0,68 0 1,88 1,79 0,45 0 
Portugalia 0,91 0,13 1,07 0,57 0,04 0 
Rumunia 0,88 0 1,91 1,55 0,01 0 
S�owacja 0,6 0 1,35 1,35 0,02 0 
S�owenia 0,37 0 0,93 0 0,42 0 
Szwecja 0,55 0 0,81 0,24 0,97 0,3 
W�gry 1,08 0,18 1,43 1,14 3,46 1,97 
Wielka Brytania 0,21 0 0,62 0,27 0,1 0 
W�ochy 0,63 0,13 1,05 1,25 0 0 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych European Cluster Observatory, 2012. 
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13. Inicjatywy klastrowe w polskim sektorze rolno- 
-�ywno�ciowym na tle potencja�u rozwojowego klastrów 

13.1. Metodyczne za�o�enia oceny zgodno�ci wyst�powania  
inicjatyw klastrowych z potencja�em rozwojowym klastrów 

Prawdopodobie�stwo rozwoju silnego klastra zale�y w du�ej mierze od 
naturalnych, maj�cych cz�sto obiektywny charakter, przes�anek. W szczególno-
�ci, chodzi tutaj o przestrzenn� koncentracj� dzia�alno�ci gospodarczej, stano-
wi�cej podstaw� powstawania silnych klastrów. Nale�y pami�ta	, �e inicjatywa 
klastrowa sama w sobie nie jest – chocia� nierzadko si� tak uwa�a – równowa�-
na klastrowi. Mo�e ona jedynie przyczyni	 si�, mniej lub bardziej skutecznie, do 
budowy lub rozwoju klastra, pod warunkiem �e funkcjonuje ona w gronie pod-
miotów b�d�cych odpowiednio silnym skupiskiem wykazuj�cym potencja� kla-
strowy. 

W przeprowadzonej analizie do oceny zgodno�ci wyst�powania inicjatyw 
klastrowych z ekonomicznym potencja�em klastrowym pos�u�ono si� opraco-
wanym specjalnie w tym celu zagregowanym w przekroju regionalnym indek-
sem nasilenia i orientacji bran�owej inicjatyw (INOB) obliczanym wed�ug na-
st�puj�cego wzoru: 

���� 
  !��"	#�"	 �!��$	#�$	     (13.1) 

gdzie: 
����	 – liczba inicjatyw danej kategorii w województwie, 
%��	 – �rednia liczba inicjatyw danej kategorii przypadaj�ca na jedno woje-

wództwo, 
���&	 – liczba plusów przyznanych danej kategorii inicjatyw w województwie, 
%�&	 – �rednia liczb plusów przyznanych danej kategorii inicjatyw przypadaj�-

ca na jedno województwo. 
Tak obliczony indeks stanowi wystandaryzowan�, zagregowan� miar� 

liczby oraz si�y orientacji bran�owej inicjatyw wyst�puj�cych na danym obsza-
rze, którym w przypadku przeprowadzonej analizy jest województwo. Podstaw� 
oceny zgodno�ci wyst�powania inicjatyw klastrowych w poszczególnych woje-
wództwach z reprezentowanym przez nie ekonomicznym potencja�em klastro-
wym by�o porównanie warto�ci indeksu nasilenia i orientacji bran�owej inicja-
tyw (INOB) z warto�ciami wska�nika lokalizacji (LQ) obliczonymi zarówno  
w odniesieniu do zatrudnienia, jak i liczby podmiotów. Dokonuj�c oceny zgod-
no�ci wyst�powania analizowanych inicjatyw klastrowych z potencja�em kla-
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strowym, przyj�to za�o�enie, �e z punktu widzenia efektywno�ci wsparcia roz-
woju klastrów w sektorze rolno-�ywno�ciowym w ramach interwencji publicz-
nej, najbardziej po��dana jest sytuacja, w której wspierane inicjatywy klastrowe 
spe�niaj� dwa warunki. 

Po pierwsze, ich profil podmiotowy i przedmiotowy aktywno�ci cechuje 
mo�liwie jak najwi�kszy zwi�zek z przedmiotowym zakresem dzia�alno�ci za-
liczonych do trzech typów klastrów rolno-�ywno�ciowych. Po drugie, funkcjo-
nuj� one w tych lokalizacjach (województwach), gdzie wyst�puj� stosunkowo 
silne klastry zmapowane na podstawie zatrudnienia lub liczby podmiotów. In-
nymi s�owy, chodzi o to, aby nasilenie wyst�powania oraz orientacja bran�owa 
inicjatyw klastrowych, oceniane przy u�yciu indeksu INOB, by�y mo�liwie 
najbardziej spójne z typem, a w szczególno�ci si�� istniej�cych w danym wo-
jewództwie klastrów, ocenian� przy u�yciu wska�nika lokalizacji (LQzatr lub 
LQpodm). Takie podej�cie wydaje si� uzasadnione ze wzgl�du na to, i� prawdo-
podobie�stwo przyczynienia si� przez okre�lon� inicjatyw� do rozwoju silnego 
klastra, a w konsekwencji efektywnego wykorzystania uzyskanych przez ni� 
�rodków publicznych, jest bez w�tpienia wi�ksze wówczas, gdy jej funkcjo-
nowanie ma miejsce w warunkach odpowiedniej przestrzennej koncentracji 
dzia�alno�ci gospodarczej. 

Przeprowadzona w tym zakresie analiza polega�a na porównaniu warto�ci 
indeksu z warto�ciami wska�nika lokalizacji obliczanymi na podstawie danych 
o zatrudnieniu (LQzatr) oraz liczbie podmiotów (oraz LQpodm). W nawi�zaniu do 
przyj�tych kryteriów oceny si�y klastrów mo�na przyj�	, �e z du�ym stopniem 
zgodno�ci wyst�powania inicjatyw klastrowych z istniej�cym w danym obszarze 
referencyjnym potencja�em klastrowym mamy do czynienia wtedy, kiedy prze-
kraczaj�ce jedno�	 warto�ci indeksu INOB towarzysz� wi�kszym od jedno�ci 
warto�ciom wska�ników lokalizacji LQzatr i LQpodm. 

13.2. Regionalne rozmieszczenie inicjatyw zwi�zanych z sektorem 
rolno-�ywno�ciowym 

W badaniach dotycz�cych regionalnego rozmieszczenia inicjatyw kla-
strowych zwi�zanych z polskim sektorem rolno-�ywno�ciowym jako metod� 
identyfikacji wykorzystano kwerend� internetow�. Metoda ta ma uniwersalny 
charakter i potencjalnie daje szans� na uzyskanie w miar� pe�nego i kompletne-
go zbioru danych, przy za�o�eniu �e poszukiwane obiekty s� obecne w sieci 
Internet. Takie za�o�enie wydaje si� zasadne w przypadku inicjatyw klastro-
wych, które cho	by z powodów promocyjnych o tak� obecno�	 powinny zabie-
ga	, a nierzadko s� wr�cz zobligowane do stworzenia w�asnych stron www  
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w ramach wykorzystania �rodków publicznych przyznanych na realizacj� pro-
jektów klastrowych. Inicjatyw wyszukiwano, u�ywaj�c s�ów kluczowych „ini-
cjatywa klastrowa” i „klaster”, przyjmuj�c, i� inicjatyw� mo�e by	 tylko takie 
zgrupowanie podmiotów, które z za�o�enia d��y do tego, by sta	 si� klastrem. 
Wy��czono w ten sposób wszelkie po��czenia poziomie i pionowe firm bran�y 
sektora rolno-�ywno�ciowego, jako niespe�niaj�ce warunków bycia inicjatyw� 
klastrow�. Dzi�ki kwerendzie mo�liwe by�o nie tylko dotarcie bezpo�rednie do 
stron www poszczególnych inicjatyw klastrowych, ale tak�e po�rednie, kweren-
da umo�liwi�a bowiem wyszukanie licznych baz danych, zawieraj�cych zesta-
wienia, a nierzadko charakterystyki wybranych inicjatyw. 

Analiz� przedmiotowego charakteru inicjatyw prowadzono pod k�tem 
zgodno�ci deklarowanego lub realizowanego przez nie zakresu aktywno�ci  
z rodzajami dzia�alno�ci bezpo�rednio lub po�rednio zwi�zanymi z sektorem 
rolno-�ywno�ciowym. G�ównym celem tej analizy by�o przypisanie zidentyfi-
kowanych inicjatyw, ze wzgl�du na obszary aktywno�ci oraz przedmiot dzia�al-
no�ci tworz�cych je podmiotów, do trzech kategorii zgodnie z klasyfikacj� kla-
strów przyj�t� za ECO, a mianowicie: Uprawy Rolne i Chów Zwierz�t, 
Produkcja Rolna oraz Przetwórstwo �ywno�ci. 

W trakcie analizy zakresu aktywno�ci zidentyfikowanych inicjatyw oka-
za�o si�, �e znaczna ich cz��	 anga�owa�a si� w dzia�ania, których nie mo�na 
by�o jednoznacznie przypisa	 jednemu z wyró�nionych typów klastrów. Niejed-
nokrotnie sk�ad podmiotowy oraz podejmowane przez dan� inicjatyw� dzia�ania 
wskazywa�y na wyst�powanie przenikaj�cych si� relacji z ka�dym z trzech ty-
pów klastrów. Jednocze�nie podmiotowy i przedmiotowy charakter aktywno�ci 
niektórych inicjatyw wykracza� poza ramy wytyczone przez zakres dzia�alno�ci 
klastrów rolno-�ywno�ciowych, aczkolwiek by� on powi�zany z szeroko poj�-
tym sektorem agrobiznesu lub obszarami wiejskimi. Powi�zanie to mia�o przede 
wszystkim zasobowy charakter, tzn. przynajmniej niektóre podmioty nale��ce 
do tych inicjatyw prowadzi�y dzia�alno�	 zwi�zan� zasobowo z sektorem rolno-
�ywno�ciowym lub wykorzystywa�y zasoby czynników wytwórczych wyst�pu-
j�ce na obszarach wiejskich (m.in. drewno, zasoby ludzkie, bioenergia).  
W zwi�zku z tym wyodr�bniono dodatkowo jeszcze jedn� kategori� rodzajow� 
inicjatyw, okre�lon� jako powi�zane zasobowo z sektorem rolno- 
-�ywno�ciowym lub obszarami wiejskimi. 

Przeprowadzona kwerenda internetowa umo�liwi�a identyfikacj� 132 ini-
cjatyw klastrowych funkcjonuj�cych w ró�nych obszarach dzia�alno�ci sektora 
rolno-�ywno�ciowego, b�d� powi�zanych zasobowo z tym sektorem lub obsza-
rami wiejskimi. Ich liczb� w poszczególnych województwach przedstawiono na 
rysunku 13.1. 
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Rysunek 13.1. Liczba inicjatyw klastrowych dzia�aj�cych w sektorze  
rolno-�ywno�ciowym oraz powi�zanych z nim zasobowo lub z obszarami wiejskimi 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie kwerendy internetowej. 

Liczba inicjatyw zlokalizowanych w jednym województwie zawiera si�  
w do�	 szerokim przedziale (od 4 do 16). Najwi�cej inicjatyw znajduje si� w wo-
jewództwach warmi�sko-mazurskim (16), podlaskim oraz wielkopolskim (po 12), 
natomiast najmniej w województwach kujawsko-pomorskim i ma�opolskim (po 
5) oraz lubuskim i �l�skim (po 4). Na podstawie tych liczb, trudno mówi	 o czy-
telnym regionalnym wzorcu przestrzennego rozmieszczenia tych inicjatyw. Nie-
zauwa�alny jest na przyk�ad, ujawniaj�cy si� cz�sto w ró�nych porównaniach 
terytorialnych, umowny podzia� na Polsk� A i B. Wr�cz przeciwnie, w woje-
wództwach zaliczonych do obszaru tzw. „ciany Wschodniej” liczba funkcjonu-
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j�cych tam inicjatyw wynosi 62, co stanowi prawie po�ow� wszystkich inicjatyw 
o zasi�gu regionalnym72. Mo�na zatem przypuszcza	, �e powstawanie inicjatyw 
sektorowych nie zale�y w istotnym stopniu od poziomu rozwoju gospodarczego 
regionu. Wydaje si�, �e istotn� rol� w tym zakresie mo�e odgrywa	 dost�pno�	 
funduszy unijnych przeznaczanych na ich wspieranie w po��czeniu z prze�wiad-
czeniem twórców tych inicjatyw o du�ym znaczeniu sektora rolno-
�ywno�ciowego w danym regionie.  

Zidentyfikowane inicjatywy przenalizowano pod k�tem rodzaju wchodz�-
cych w ich sk�ad podmiotów i charakteru prowadzonych przez nie dzia�alno�ci. 
Nast�pnie poddano ocenie jako�ciowej stopie� zgodno�ci profilu podmiotowego 
i przedmiotowego danej inicjatywy z przedmiotowymi zakresami czterech kate-
gorii rodzajowych inicjatyw, czyli Uprawy Rolne i Chów Zwierz�t (UiZ), Pro-
dukcja Rolna (PR), Przetwórstwo �ywno�ci (P�) oraz powi�zanymi zasobowo  
z sektorem rolno-�ywno�ciowym lub obszarami wiejskimi (PZ). 

Ka�dej z inicjatyw przyznawano od 0 do 3 plusów, ze wzgl�du na to, jak 
silnie by�y w niej reprezentowane podmioty dzia�aj�ce w tak wyodr�bnionych 
obszarach aktywno�ci ekonomicznej. Autorzy zdaj� sobie spraw� z faktu, i� do-
konana ocena inicjatyw, tak jak praktycznie bior�c ka�da ocena jako�ciowa, ma 
wzgl�dny charakter i nie jest ca�kowicie wolna od subiektywizmu. Niemniej 
jednak stosunkowo du�a liczba porównywanych obiektów pozwala s�dzi	, �e 
wyniki oceny mo�na uzna	 za miarodajne w kontek�cie relacji i zwi�zków zi-
dentyfikowanych inicjatyw klastrowych z faktycznymi klastrami rolno-
�ywno�ciowymi. 

13.3. Ocena zgodno�ci wyst�powania inicjatyw klastrowych  
z potencja�em rozwojowym klastrów 

W profilach aktywno�ci zidentyfikowanych inicjatyw klastrowych sto-
sunkowo licznie reprezentowan� kategori� orientacji bran�owej s� uprawy rolne 
i chów zwierz�t. Spo�ród wszystkich inicjatyw o zasi�gu wojewódzkim 36 
(28,3%) wykazuje w swoich profilach aktywno�ci oznaki tego typu orientacji 
bran�owej. Wprawdzie w�ród uzyskanych przez nie w tym zakresie ocen prze-
wa�aj� oceny najni�sze, czyli 1 plus, ale dziewi�ciu inicjatywom przyznano po 
2, a pi�ciu po 3 plusy. 

 

                                                 
72 Nale�y przy tym zaznaczy	, �e spo�ród 132 zidentyfikowanych inicjatyw 5 z nich ma ogól-
nokrajowy zasi�g funkcjonowania. Liczby umieszczone na mapie na rysunku 3.1 dotycz� 
inicjatyw o zasi�gu regionalnym. 
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Przedstawione na rysunku 13.2 warto�ci indeksu INOB dla tej kategorii 
orientacji bran�owej s� wi�ksze od jedno�ci w siedmiu województwach, za� po-
dane na tym samym rysunku warto�ci wska�ników LQzatr i LQpodm s� jednocze-
�nie wi�ksze od jedno�ci w pi�ciu województwach. 

Rysunek 13.2. Nasilenie wyst�powania inicjatyw klastrowych (INOB) i si�a klastrów  
w kategorii uprawy rolne i chów zwierz�t (LQzatr oraz (LQpodm) w poszczególnych  

województwach 

 

 
�ród�o: Wyniki bada� w�asnych. 

Niestety, praktycznie nie ma zgodno�ci pomi�dzy poziomami warto�ci in-
deksu INOB oraz wska�ników LQzatr i LQpodm. Jedynie w województwie war-
mi�sko-mazurskim bardzo wysoki, wynosz�cy 2,49, indeks INOB, �wiadcz�cy 
o wyst�powaniu inicjatyw zorientowanych wyra�nie na t� kategori� bran�ow�, 
idzie w parze z przewy�szaj�cymi jedno�	 wska�nikami LQzatr i LQpodm. Nato-
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miast w województwach mazowieckim, podkarpackim, podlaskim oraz �wi�to-
krzyskim, dla których obliczone stosunkowo wysokie warto�ci indeksu INOB 
zawieraj� si� w przedziale od 1,53 do 1,97, si�a klastrów typu Uprawy Rolne  
i Chów Zwierz�t jest stosunkowo ma�a. Z kolei w województwach lubuskim, 
opolskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim, w przypadku których 
mo�na mówi	 o wzgl�dnie silnych tego typu klastrach (warto�ci LQzatr oraz 
LQpodm dla ka�dego z tych województw przekraczaj�ce 1), bran�owa orientacja 
zidentyfikowanych inicjatyw na ten typ klastra jest bardzo s�aba, b�d�, jak  
w województwie w opolskim, w ogóle nie wyst�puje. Warto te� zaznaczy	, �e  
w trzech województwach, a mianowicie ma�opolskim, pomorskim oraz �l�skim, 
w których wzgl�dna si�a klastrów tego typu jest ma�a, dzia�aj�ce w nich inicja-
tywy – tak jak nale�a�oby oczekiwa	 – wykazuj� albo stosunkowo niewielk� 
orientacj� na t� kategori� bran�ow�, albo nie wykazuj� jej wcale (woj. �l�skie). 

Liczba inicjatyw zidentyfikowanych w poszczególnych województwach, 
wykazuj�cych, wyst�puj�ce w ró�nym nasileniu (od 1 do 3 plusów), elementy 
orientacji bran�owej na typ klastra Produkcja Rolna wynosi ��cznie 22. Oznacza 
to, �e profil aktywno�ci zaledwie co szóstej spo�ród wszystkich zidentyfikowa-
nych inicjatyw o zasi�gu wojewódzkim zwi�zany jest z tym typem klastra. 
Zwi�zek ten jest na ogó� do�	 lu�ny, o czym �wiadczy rozk�ad ocen (liczba plu-
sów) przyznanych za t� kategori� orientacji bran�owej. Zdecydowanie dominuj� 
oceny najni�sze, tzn. 1 plus, które otrzyma�o 18 inicjatyw. Zaledwie 3 inicjaty-
wy otrzyma�y 2 plusy, a tylko jedna 3 plusy. 

Obliczony dla kategorii produkcja rolna indeks INOB w o�miu woje-
wództwach przekracza warto�	 1, natomiast wy�sze od 1 warto�ci wska�ników 
lokalizacji, zarówno LQzatr, jak i LQpodm, �wiadcz�ce o wynikaj�cym z koncen-
tracji dzia�alno�ci w tej bran�y potencjale klastrowym, odnotowano w pi�ciu 
województwach (rysunek 13.3). Jednak�e, jak wynika z porównania warto�ci 
indeksu INOB oraz warto�ci wska�ników LQzatr, jak i LQpodm w poszczególnych 
województwach, trudno mówi	 o przestrzennej zgodno�ci rozmieszczenia aktyw-
no�ci inicjatyw i potencja�u klastrowego w kategorii produkcja rolna. Warunek 
pe�nej zgodno�ci spe�niony jest tylko w województwie �ódzkim, a blisko jego 
spe�nienia s� województwa �wi�tokrzyskie i lubelskie. W województwach kujaw-
sko-pomorskim, opolskim oraz wielkopolskim, gdzie wy�sze od 1 warto�ci 
wska�ników LQzatr i LQpodm wskazuj� na wyst�powanie licz�cego si� potencja�u 
klastrowego w kategorii produkcja rolna, brakuje inicjatyw o wyra�nej tego typu 
orientacji bran�owej. 
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Rysunek 13.3. Nasilenie wyst�powania inicjatyw klastrowych (INOB) i si�a klastrów  
w kategorii produkcja rolna (LQzatr oraz (LQpodm) w poszczególnych województwach 

 

 
�ród�o: Wyniki bada� w�asnych. 
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mówi	 o wystarczaj�cej zgodno�ci w tym zakresie. Natomiast województwa 
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Grupa inicjatyw, których profile aktywno�ci cechowa�y oznaki orientacji 
bran�owej na typ klastra Przetwórstwo �ywno�ci, jest zdecydowanie najlicz-
niejsza w ca�ym analizowanym zbiorze inicjatyw zidentyfikowanych w po-
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tyw o zasi�gu wojewódzkim), spo�ród których nieco ponad po�owa (42) uzyska-
�a w tej kategorii orientacji bran�owej ocen� 1 plusa, za� 18 z nich otrzyma�o po 
2 plusy. Kolejnych 18, co jest zdecydowanie najwi�ksz� liczb� tak wysoko oce-
nionych inicjatyw w�ród wszystkich kategorii orientacji bran�owej, otrzyma�o 
po 3 plusy. Warto te� zauwa�y	, �e w �adnym z województw nie zabrak�o ini-
cjatywy maj�cej w swoim profilu aktywno�ci przejawy orientacji na typ klastra 
Przetwórstwo �ywno�ci. 

Indeks INOB dla tej kategorii orientacji bran�owej jest w poszczególnych 
województwach mniej zró�nicowany, ni� w przypadku pozosta�ych kategorii. 
Najmniejsz� warto�	, wynosz�ca 0,16, przyj�� on w województwie opolskim,  
a najwi�ksz�, równ� 1,99, w województwie warmi�sko-mazurskim (rysunek 
13.4). Warto�	 wi�ksz� od jedno�ci odnotowano w o�miu województwach. Po-
dobnie jak w odniesieniu do dwóch wcze�niej ocenianych kategorii (produkcja 
rolna oraz uprawy rolne i chów zwierz�t), w poszczególnych województwach 
maj� miejsce rozbie�no�ci pomi�dzy nasileniem wyst�powania inicjatyw oraz 
ich stopniem orientacji bran�owej, a si�� klastrów reprezentuj�cych typ Prze-
twórstwo �ywno�ci. Jednak rozbie�no�ci te s� wyra�nie mniejsze. 

W czterech województwach, a mianowicie w lubelskim, �ódzkim, podla-
skim i wielkopolskim spe�niony jest warunek zgodno�ci orientacji bran�owej 
funkcjonuj�cych w nich inicjatyw klastrowych z si�� zmapowanych w tych wo-
jewództwach klastrów typu Przetwórstwo �ywno�ci. wiadcz� o tym kszta�tuj�-
ce si� powy�ej jedno�ci warto�ci indeksu INOB oraz wska�ników lokalizacji 
LQzatr oraz LQpodm. Bardzo bliskie spe�nienia tego ��cznego warunku jest te� wo-
jewództwo warmi�sko-mazurskie (nieznaczne odst�pstwo dotyczy jedynie 
LQpodm wynosz�cego 0,93). Z sytuacj�, w której wy�sza od jedno�ci warto�	 in-
deksu INOB nie idzie w parze z przekraczaj�cymi jedno�	 wska�nikami lokali-
zacji mamy do czynienia jedynie w województwach mazowieckim i pomorskim, 
a z sytuacj� odwrotn�, tzn. kiedy to stosunkowo silnym klastrom nie towarzyszy 
uzasadnione, du�e spodziewane nasilenie wyst�powania i stosowny stopie� 
orientacji inicjatyw klastrowych, tylko w województwie kujawsko-pomorskim. 

Bardzo istotnym pytaniem, wymagaj�cym odpowiedzi zanim zostan� 
opracowane i przyj�te do realizacji okre�lone programy i dzia�ania s�u��ce 
wsparciu rozwoju klastrów, jest to, jak identyfikowa	 klastry i które z nich 
wspiera	. W polskich warunkach i nie tylko, z powodu braku odpowiednio 
opracowanych kryteriów, wsparcie trafia zwykle do grup podmiotów tworz�-
cych inicjatywy klastrowe, których g�ównym motywem jest ch�	 si�gni�cia po 
dost�pne fundusze. Takie rozstrzygni�cia nie musz� by	 chybione, pod warun-
kiem �e inicjatywy dzia�aj� w obszarach wyst�powania dostatecznej koncentra-
cji okre�lonych dzia�alno�ci gospodarczych b�d�cej warunkiem istnienia odpo-
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wiedniego potencja�u klastrowego. Dzia�ania inicjatyw powinny s�u�y	 przede 
wszystkim wykorzystaniu tego potencja�u, je�li polityka klastrowa ma by	 sku-
teczna, a zwi�zana z ni� alokacja �rodków mo�liwie jak najbardziej efektywna. 

Rysunek 13.4. Nasilenie wyst�powania inicjatyw klastrowych (INOB) i si�a klastrów  
w kategorii przetwórstwo �ywno�ci (LQzatr oraz (LQpodm) w poszczególnych  

województwach 

 

 
�ród�o: Wyniki bada� w�asnych. 

Na rysunku 13.5 przedstawiono porównanie zagregowanych w uk�adzie 
wojewódzkim ocen nasilenia wyst�powania i orientacji bran�owej, obejmuj�ce 
wszystkie zidentyfikowane i analizowane w niniejszym opracowaniu inicjatywy, 
a wi�c nie tylko bezpo�rednio zwi�zane z sektorem rolno-�ywno�ciowym, lecz 
tak�e maj�ce z nim lub obszarami wiejskimi po�rednie, zasobowe powi�zanie. 
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Rysunek 13.5. Warto�ci indeksu INOB wed�ug kategorii orientacji bran�owej  
ocenianych inicjatyw klastrowych w poszczególnych województwach 

 

 
 – Indeks nasilenia i orientacji bran�owej inicjatyw w kategorii produkcja rolna 
 – Indeks nasilenia i orientacji bran�owej inicjatyw w kategorii uprawy rolne i chów zwierz�t 
 – Indeks nasilenia i orientacji bran�owej inicjatyw w kategorii przetwórstwo �ywno�ci 
 – Indeks nasilenia i orientacji bran�owej inicjatyw w kategorii zasobowo powi�zanych z sektorem 

�ród�o: Wyniki bada� w�asnych. 
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skonfrontowanie istniej�cego stanu rzeczy w sferze rozwoju inicjatyw klastro-
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Analiza kszta�towania si� warto�ci indeksu INOB w poszczególnych wo-
jewództwach, na tle przedstawionych w rozdziale drugim wyników mapowania 
klastrów rolno-�ywno�ciowych w Polsce, nasuwa kilka interesuj�cych spostrze-
�e�. Po pierwsze, nie licz�c opolskiego i �l�skiego, w ka�dym z pozosta�ych wo-
jewództw w profilach aktywno�ci zidentyfikowanych inicjatyw przenikaj� si� 
elementy orientacji bran�owej zwi�zane z ka�dym z trzech wyodr�bnionych ty-
pów klastrów rolno-�ywno�ciowych. Wynika to z faktu, �e inicjatywy o jedno-
znacznej, „czystej” orientacji bran�owej nale�� do wyj�tków. Mo�na wi�c przy-
puszcza	, �e wspieranie inicjatyw klastrowych w sektorze rolno-�ywno�ciowym 
na poziomie regionalnym nie jest �ci�le ukierunkowane na jeden, wybrany typ 
klastra bezpo�rednio zwi�zanego z tym sektorem. 

Po drugie, w ka�dym województwie funkcjonuj� inicjatywy, których pro-
file aktywno�ci wskazuj� na ich po�rednie, zasobowe powi�zanie z sektorem 
rolno-�ywno�ciowym lub obszarami wiejskimi. Co wi�cej, warto�ci indeksu 
INOB obliczone dla tej kategorii orientacji bran�owej analizowanych inicjatyw 
s� w wi�kszo�ci województw stosunkowo wysokie. W pi�ciu województwach s� 
one nawet wy�sze ni� dla kategorii orientacji bran�owych zwi�zanych bezpo-
�rednio z sektorem rolno-�ywno�ciowym. 

Po trzecie, zró�nicowanie warto�ci wska�ników INOB mi�dzy poszcze-
gólnymi województwami jest w ka�dej z kategorii orientacji bran�owej inicjatyw 
do�	 du�e. Jednak�e, nie odzwierciedla ono zró�nicowania potencja�u klastrowe-
go zwi�zanego z rozk�adem koncentracji dzia�alno�ci w sektorze rolno-
�ywno�ciowym w poszczególnych województwach. To znaczy, �e odpowiednio 
sprofilowane inicjatywy klastrowe dzia�aj� nie zawsze w tych województwach, 
w których stosunkowo �atwo mog� rozwin�	 si� silne klastry rolno-
�ywno�ciowe. Mo�na zatem przypuszcza	, �e powstawa�y one w du�ej mierze 
spontanicznie, g�ównie w odpowiedzi na og�aszane konkursy na finansowanie 
tego rodzaju projektów lub w wyniku ich rozstrzygni�cia. Wydaje si� równie�, 
�e podejmowane decyzje o wsparciu inicjatyw w ramach programów s�u��cych 
realizacji polityki klastrowej nie by�y poprzedzone analiz� realnych mo�liwo�ci 
rozwoju wyspecjalizowanych, silnych klastrów rolno-�ywno�ciowych. W rezul-
tacie, zgodno�	 mi�dzy nasileniem wyst�powania i orientacj� bran�ow� zidenty-
fikowanych inicjatyw klastrowych a faktycznym potencja�em klastrowym  
w sektorze rolno-�ywno�ciowym w poszczególnych województwach jest niska  
i raczej do�	 przypadkowa.  



 122

14. Modelowanie rozwoju klastrów w kontek�cie ich wp�ywu 
na konkurencyjno�� sektora rolno-�ywno�ciowego 

14.1. G�ówne teoretyczne przes�anki wp�ywu na konkurencyjno�� 

Wp�yw na konkurencyjno�	 sektora wynikaj�cy z funkcjonowania kla-
strów w przestrzeni gospodarczej, mo�na analizowa	 m.in. przez pryzmat efek-
tów wyst�puj�cych w dystryktach przemys�owych, po raz pierwszy opisanych 
przez Marshalla [1890]. Firmy skupiaj� si� wokó� okre�lonych miejsc, by w ten 
sposób skorzysta	 z zewn�trznych korzy�ci skali (ang. external economies of 
scale), które mo�na podzieli	 na trzy rodzaje [Audretsch, Falck, Heblich 2007]: 
� korzy�ci wynikaj�ce z dost�pu do wspólnego rynku pracy i wspólnych 

dóbr publicznych, takich jak infrastruktura lub instytucje edukacyjne; 
� korzy�ci wynikaj�ce z zaoszcz�dzonych kosztów transportu i kosztów 

transakcyjnych w zwi�zku z blisko�ci� firm w regionie wzd�u� �a�cucha 
dostaw; 

� korzy�ci z tzw. efektów spillovers, b�d�cych rezultatem tego, �e tajemni-
ce bran�y jest �atwo rozró�ni	 ze wzgl�du na blisko�	. 
Niektórzy autorzy wskazuj� na wyst�powanie czterech, a nie trzech grup 

zewn�trznych korzy�ci skali, do których zaliczaj� [Lindqvist 2009]: 
� transfer umiej�tno�ci i wynalazków; 
� rozwój bran� pomocniczych i wspieraj�cych, zaopatruj�cych rdze� dys-

tryktu w wyspecjalizowane nak�ady i us�ugi; 
� wspólne korzystanie z wyspecjalizowanych maszyn; 
� rozwój lokalnego rynku wykwalifikowanej kadry. 

Od strony formalnej, charakter efektów skali mo�na okre�li	, analizuj�c 
przebieg funkcji kosztu d�ugookresowego przedsi�biorstwa [Figiel, Kufel 2013]. 
W przypadku gdy proporcja mi�dzy poziomem nak�adów a poziomem produkcji 
pozostaje sta�a, wp�yw k-krotnego zwi�kszenia nak�adów na koszty mo�emy 
przedstawi	 w nast�puj�cy sposób: 

LRTC0=� xipi 
n
i=1      (14.1) 

LRTCk=� kn
i=1 xipi =kLRTC0    (14.2) 

gdzie: 
xi – liczba jednostek danego nak�adu; 
pi – cena jednostkowa danego nak�adu; 
LRTC0, LRTCk – d�ugookresowy ca�kowity koszt produkcji, odpowiednio przy 
wyj�ciowym oraz k-krotnie zwi�kszonym poziomie nak�adów. 
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D�ugookresowe koszty �rednie przy nowym, zwi�kszonym l-krotnie w sto-
sunku do wyj�ciowego poziomu produkcji (Y), wynosz�cym lY to: 

LRACk= kLRTC0

lY
= k

l
LRAC0.    (14.3) 

Pomi�dzy efektami skali a kszta�towaniem si� krzywej d�ugookresowych 
kosztów �rednich wyst�puje bezpo�rednia zale�no�	 zgodnie z jedn� z trzech 
nast�puj�cych mo�liwo�ci: 
� k

l
>1 – oznacza rosn�cy d�ugookresowy koszt �redni i malej�ce efekty skali; 

� k
l
=1 – oznacza sta�y d�ugookresowy koszt �redni i sta�e efekty skali; 

� k
l
<1 – oznacza malej�cy d�ugookresowy koszt �redni i rosn�ce efekty skali. 

Jednym z potencjalnych efektów towarzysz�cych dystryktom przemys�o-
wym oraz klastrom jest tak�e obni�anie wielko�ci ponoszonych kosztów trans-
akcyjnych. Koszt transakcyjny definiuje si� wspó�cze�nie jako ró�nic�, jaka za-
chodzi mi�dzy cen� sprzeda�y a kosztem produkcji lub zakupu [Niehans 1987]. 
W kontek�cie konkurencyjno�ci istot� sprawy oddaje pogl�d wyra�ony przez 
Coase’a, który odwo�uj�c si� do Adama Smitha stwierdza, �e ni�sze koszty 
transakcyjne zwi�zane wymian� sprzyjaj� rozwojowi specjalizacji, a tym sa-
mym wzrostowi produktywno�ci gospodarki. Podkre�la on równie�, i� poziom 
kosztów transakcyjnych zale�y od instytucji w danym pa�stwie, jego systemu 
prawnego, politycznego, a tak�e kultury [Coase 1998]. 

Specjalizacja stanowi równie� podstawowe �ród�o konkurencyjno�ci  
w handlu mi�dzynarodowym. Smith i Ricardo, poszukuj�c przyczyn specjaliza-
cji w handlu, opracowali teorie przewagi absolutnej (ró�nic absolutnych w kosz-
tach wytwarzania) i przewagi komparatywnej (ró�nice wzgl�dne w kosztach 
wytwarzania). Szczególnie wa�na, nadal aktualna w sensie si�y wyja�niaj�cej, 
jest koncepcja przewagi komparatywnej. W klasycznym uj�ciu istota tej kon-
cepcji sprowadza si� do wyst�powania ró�nicy w alternatywnych kosztach wy-
twarzania ró�nych dóbr w kraju i za granic�. W odniesieniu do wykorzystania 
czynnika pracy w produkcji dwóch rodzajów dóbr x i y mo�na to wyrazi	 nast�-
puj�co [Figiel i Rembisz 2006]: 

lqx
lqy

� lqx
z

lqy
z     (14.4) 

gdzie: 
lq – jednostkowy nak�ad pracy ponoszony odpowiednio na produkcj� dóbr x i y 
w kraju; 
lqz – jednostkowy nak�ad pracy ponoszony odpowiednio na produkcj� dóbr x i y 
za granic�. 
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Wymiana handlowa odbywaj�ca si� w oparciu o wykorzystanie prze-
wagi komparatywnej umo�liwia specjalizacj� i pozwala na dyskontowanie 
efektów skali. 

14.2. Empiryczne dowody wp�ywu na konkurencyjno�� 

Poszukuj�c dowodów empirycznych �wiadcz�cych o korzystnym wp�y-
wie wyst�powania klastrów na konkurencyjno�	 gospodarek, warto wzi�	 pod 
uwag� wyniki rankingu konkurencyjno�ci publikowane corocznie przez wia-
towe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum – WEF), a zw�aszcza 
kszta�towanie si� wska�nika 11.3, okre�lanego mianem „stanu rozwoju kla-
strów”. W edycji 2013-14 tego rankingu najwy�sze warto�ci wska�nika 11.3 
uzyska�y Tajwan, W�ochy i Zjednoczonych Emiratów Arabskie (rysunek 14.1). 

Rysunek 14.1. Polska na tle 30 gospodarek z najlepiej rozwini�tymi klastrami wed�ug 
rankingu konkurencyjno�ci �wiatowego Forum Ekonomicznego 2013-14 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie World Economic Forum. Global Competitiveness 
Report 2013-2014. 

Polska ulokowa�a si� na odleg�ej 104 pozycji w�ród 148 rozpatrywanych 
gospodarek z warto�ci� tego wska�nika wynosz�c� 3,41 (na 7 mo�liwych punk-
tów). Fakt ten mo�na by uzna	 za ma�o istotny, gdyby nie to, �e pomi�dzy oce-
nianym przez respondentów WEF stanem rozwoju klastrów a poziomem PKB 
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per capita w zbiorowo�ci 148 gospodarek obj�tych rankingiem wyst�puje do-
datnia zale�no�	 (rysunek 14.2). 

Rysunek 14.2. Zale�no�� pomi�dzy stanem rozwoju klastrów a PKB per capita  
gospodarek uj�tych w �wiatowym Rankingu Konkurencyjno�ci 2013-2014 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie World Economic Forum. Global Competitiveness 
Report 2013-2014. 

Wspó�czynnik determinacji R2 wynosz�cy 0,46 nie nale�y wprawdzie do 
najwy�szych, ale jest statystycznie istotny, co mo�na uzna	 za potwierdzenie 
pogl�du, i� dobrze rozwini�te klastry rzeczywi�cie wywieraj� licz�cy si� wp�yw 
na konkurencyjno�	 gospodarki. Mo�na te� przyj�	, �e akcentuj�ce rol� kla-
strów sformu�owania kierunkowych wytycznych dla polityki rozwoju gospodar-
czego, zawarte w wielu dokumentach strategicznych na poziomie krajowym  
i mi�dzynarodowym, nie s� pozbawione racjonalnego uzasadnienia. 

Wa�nym dowodem empirycznym na to, �e silne klastry mog� mie	 pozy-
tywny wp�yw na konkurencyjno�	 poszczególnych sektorów gospodarki jest 
pozycja tych sektorów w handlu mi�dzynarodowym. Warto�	 eksportu produk-
tów polskiego przemys�u spo�ywczego w 2010 roku zwi�kszy�a si� w stosunku 
do roku 2000 z poziomu 9,8 mld z� do poziomu 44,1 mld z�. W odniesieniu do 
warto�ci produkcji sprzedanej przemys�u spo�ywczego by�a to zmiana z pozio-
mu 10,5% do poziomu 26,6%. Przyrost, jaki odnotowano w zakresie eksportu 
stanowi� oko�o po�ow� (47,3%) przyrostu kategorii nadrz�dnej, tj. produkcji 
sprzedanej przemys�u spo�ywczego. Odegra� on wi�c du�o wi�ksz� rol� we 

y = 7907,4x2 - 44508x + 66033
R² = 0,4625

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

PK
B

 p
er

 c
ap

ita
 [U

SD
]

GCI [pkt.]



 126

wzro�cie warto�ci produkcji sprzedanej przemys�u spo�ywczego ni� popyt we-
wn�trzny [Mroczek i Szczepaniak 2012]. 

Uzyskiwane przez polski sektor rolno-�ywno�ciowy wyniki w handlu 
mi�dzynarodowym znajduj� odzwierciedlenie w jego pozycji konkurencyjnej 
ocenianej z u�yciem wska�nika RC [Latruffe 2010]. Na rysunkach 14.3 i 14.4 
przedstawiono kszta�towanie si� tego wska�nika dla krajów UE-27, obliczonego 
na podstawie danych WTO dotycz�cych eksportu i importu dla dwóch kategorii 
handlowych, a mianowicie produktów rolnych i �ywno�ci, w latach 2006-2010. 
Poszczególne kraje zosta�y uszeregowane wed�ug warto�ci wska�nika RC, po-
czynaj�c od najmniejszej, a ko�cz�c na najwi�kszej. 

Rysunek 14.3. Warto�ci wska�nika RC dla kategorii produkty rolne w krajach UE-27 

 
�ród�o: Figiel i in. [2012a]. 

Warto�ci wska�nika RC dla kategorii produkty rolne zawieraj� si�  
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krajów s� one ujemne, za� dla 14 krajów dodatnie przy �redniej warto�ci wyno-
sz�cej 0,05 oraz odchyleniu standardowym równym 0,44. Z bardzo podobnym 
obrazem mamy do czynienia, rozpatruj�c warto�ci wska�nika RC dla kategorii 
handlowej, jak� jest �ywno�	. Jedynym krajem, dla którego warto�	 RC zmieni-
�a si� z dodatniej na ujemn� jest Estonia. Warto�ci RC dla kategorii handlowej 
�ywno�	 zawieraj� si� w szerszym przedziale, a mianowicie od -1,09 dla Fin-
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landii do 0,83 dla Grecji. Ich �rednia warto�	 jest ujemna (-0,03), a odchylenie 
standardowe nieco wi�ksze (0,49). Warto�ci wska�ników RC obliczone dla Pol-
ski w obydwu kategoriach handlowych s� dodatnie, aczkolwiek nie nale�� do 
najwy�szych. Zatem, mo�na mówi	 o umiarkowanej ujawnionej przewadze 
komparatywnej naszego sektora rolno-�ywno�ciowego. 

Rysunek 14.4. Warto�ci wska�nika RC dla kategorii �ywno�� w krajach UE-27 

 
�ród�o: Figiel i in. [2012a]. 

 
Poszukuj�c odpowiedzi na pytanie, czy wyst�powanie i si�a klastrów rol-
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miar potencja�u ekonomicznego klastrów i warto�ciami RC zosta�y odnotowane 
g�ównie w przypadku klastrów typu Produkcja Rolna i kategorii handlowej 
�ywno�	 [Figiel i in. 2012a]. 

14.3. Modelowanie rozwoju klastrów w �wietle polityki klastrowej 

Wraz z post�pem globalizacji i coraz wi�kszymi trudno�ciami w utrzymaniu 
mi�dzynarodowej konkurencyjno�ci gospodarki, wspieranie klastrów staje si� pa-
radygmatem wspó�czesnej polityki rozwoju gospodarczego. Polityka klastrowa ma 
stosunkowo szeroki, horyzontalny charakter. ��czy w sobie elementy polityki in-
nowacyjnej, regionalnej, przemys�owej, naukowo-technologicznej, edukacyjnej, 
polityki dotycz�cej MP, promocji eksportu lub przyci�gania inwestycji zagranicz-
nych, stosowana mo�e by	 na poziomie narodowym, regionalnym, lokalnym 
i mi�dzynarodowym. Celem polityki klastrowej jest podnoszenie konkurencyjno�ci 
gospodarki poprzez stymulowanie rozwoju i powstawania klastrów, za� w�ród na-
rz�dzi wykorzystywanych do jej realizacji znale�	 mo�na np. sieci wspó�pracy, 
centra doskona�o�ci, czy te� parki naukowo-technologiczne. 

Wdra�ana jest ona najcz��ciej jako tzw. policy-mix, obejmuj�c nast�puj�-
ce elementy: 
� kreowanie przewagi konkurencyjnej w zakresie kluczowych sektorów go-

spodarki lub strategicznych �a�cuchów warto�ci dodanej; 
� podnoszenie konkurencyjno�ci sektora MP; 
� stymulowanie rozwoju regionalnego; 
� intensyfikacj� wspó�pracy przemys�u ze sfer� bada�. 

Wybór obszarów, a tym samym niejako modelu polityki klastrowej zale�y 
od kraju, lokalizacji inicjatywy, oraz jej etapu rozwoju [Ministerstwo Gospodar-
ki 2011a]. Charakterystyczn� cech� polityki klastrowej jest tak�e to, �e jest ona 
stosowana w sposób skoordynowany dla okre�lonych struktur klastrowych, co 
wymusza podej�cie procesowe prowadz�ce do okre�lenia optymalnego modelu  
i zestawu narz�dzi dla danych warunków oraz stosowanie do�	 elastycznych 
programów i instrumentów wsparcia [Ministerstwo Gospodarki 2011b]. 

Okre�lony model polityki klastrowej nie mo�e by	 jednak uznany za per-
manentnie obowi�zuj�cy, gdy� polityki ekonomiczne, w tym klastrowe podlega-
j� ustawicznemu procesowi ewolucji, w której mo�na wyodr�bni	 nast�puj�ce 
etapy [Jab�o�ski 2012]: 

 tradycyjne podej�cie sektorowe, 

 klastry sektorowe, 

 innowacyjne klastry ponadsektorowe, 

 innowacyjne sieci klastrów. 
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Analizuj�c polsk� polityk� klastrow� w kontek�cie ewolucji tego typu po-
lityk, mo�na uzna	, �e znajduje si� ona na etapie drugim – klastry sektorowe. 
Wprawdzie mamy ju� za sob� etap polityki przemys�owej, lecz nie mo�na jesz-
cze niestety mówi	 o tym, �e realnie tworzone s� w Polsce ponadsektorowe kla-
stry innowacyjne, nie mówi�c tym bardziej o innowacyjnych sieciach klastrów. 
Szans� w tym zakresie jest jednak to, �e programy tworzone w ramach prac nad 
programami operacyjnymi przewidzianymi do realizacji w nowej perspektywie 
finansowej 2014-2020 obejmuj� tworzenie klastrów kluczowych o znaczeniu 
strategicznym. Zak�adaj�c powodzenie tego typu poczyna�, mo�na b�dzie po-
wiedzie	, �e znajdziemy si� na kolejnym etapie ewolucji polityk klastrowych,  
a konkurencyjno�	 polskiej gospodarki bazowa	 b�dzie ju� nie przede wszyst-
kim na niskich kosztach wytwarzania, lecz na innowacyjno�ci �wiatowej klasy. 

Unia Europejska nada�a polityce klastrowej bardzo du�� rang�, co zosta�o 
wyra�nie zasygnalizowane w tytule jednego z jej komunikatów zatytu�owanym 
Towards world-class clusters in the European Union: Implementing the broad-
based innovation strategy [European Commission, 2008]. Jest to jeden z naj-
wa�niejszych dokumentów unijnych dotycz�cych klastrów i tworzenia efektyw-
nych warunków dla wspierania rozwoju inicjatyw klastrowych w Europie. Roz-
wój klastrów jest nadal istotnym elementem polityki gospodarczej UE, wpisuj�c 
si� w nast�puj�ce priorytety Strategii Europa 2020 [Ministerstwo Gospodarki 
2011b]:  
� rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach; 
� rozwój zrównowa�ony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystaj�cej 

z zasobów, bardziej przyjaznej �rodowisku i bardziej konkurencyjnej; 
� rozwój sprzyjaj�cy w��czeniu – wspieranie gospodarki o wysokim pozio-

mie zatrudnienia, zapewniaj�cej spójno�	 spo�eczn� i terytorialn�. 
W szczególno�ci, do koncepcji klastrów odwo�uj� si� trzy poni�ej wy-

mienione dokumenty i zwi�zane z nimi programy s�u��ce realizacji strategii 
[Dzier�anowski i in. 2012]: 
1. Zintegrowana polityka przemys�owa w erze globalizacji – Konkurencyj-

no�� i zrównowa�ony rozwój na pierwszym planie. 
2. Projekt przewodni strategii Europa 2020 – Unia innowacji. 
3. Polityka regionalna jako czynnik przyczyniaj�cy si
 do inteligentnego 

rozwoju w ramach strategii Europa 2020. 
Maj�c na uwadze efektywne wykorzystanie �rodków dost�pnych w ra-

mach nowej perspektywy finansowej, nale�y zastanowi	 si� nad takim ukierun-
kowaniem wsparcia inicjatyw klastrowych, które by�oby zgodne z wynikaj�cym 
z koncentracji zatrudnienia i liczby podmiotów potencja�em rozwojowym kla-
strów. W przypadku sektora rolno-�ywno�ciowego, pomocne w tym zakresie 
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by�oby wykorzystanie opracowanej na podstawie przeprowadzonych bada� pro-
pozycji modelowania rozwoju kluczowych klastrów eksportuj�cych, maj�cych 
potencjalnie najwi�kszy, korzystny wp�yw na jego konkurencyjno�	. Na pod-
stawie wyników analiz wyodr�bniono trzy rodzaje takich klastrów, maj�cych 
najwi�ksze szanse odgrywania roli licz�cej si� w skali �wiatowej. S� to: klaster 
owoców jagodowych, klaster drobiowy i klaster mleczarski. 

Dokonuj�c wyboru tych klastrów kierowano si� potencja�em rozwojowym 
znajduj�cym odzwierciedlenie we wzgl�dnej koncentracji zatrudnienia i liczby 
podmiotów w poszczególnych bran�ach rolno-�ywno�ciowych oraz uzyskiwa-
nymi przez nie wynikami w eksporcie i obecn� pozycj� na tle �wiatowej konku-
rencji. Za�o�ono, �e silne w wymiarze mi�dzynarodowym rolno-�ywno�ciowe 
klastry eksportuj�ce mog� z powodzeniem funkcjonowa	 i umacnia	 si� wtedy, 
kiedy stopie� spe�nienia tych kryteriów jest na tyle wyró�niaj�cy, aby wsparcie 
w ramach polityki klastrowej przynios�o po��dane efekty. Modelowe uj�cie 
struktury trzech wybranych klastrów przedstawiono w postaci map na rysunkach 
14.5-14.7. Opracowuj�c je, kierowano si� przede wszystkim podej�ciem meto-
dologicznym proponowanym przez M.E. Portera [1998a, 1998b], które zorien-
towane jest na budowanie struktur klastrowych zdolnych do konkurowania  
w wymiarze mi�dzynarodowym. Opracowane mapy klastrów maj� charakter 
ogólnych modeli organizacyjno-strukturalnych zbudowanych w wyniku opera-
cjonalizacji definicji klastra z uwzgl�dnieniem specyfiki polskiego sektora rol-
no-�ywno�ciowego oraz jego otoczenia, zw�aszcza instytucjonalnego. 

Wspieranie wskazanych eksportuj�cych klastrów rolno-�ywno�ciowych w 
ramach polityki klastrowej powinno odbywa	 si� przede wszystkim pod k�tem 
wzmacniania najs�abszych elementów struktury danego klastra oraz budowania 
wi�zi kooperacyjnych maj�cych najwi�ksze znaczenie dla kszta�towania �a�cu-
chów warto�ci. Skuteczna i efektywna realizacja tego wsparcia wymaga nie tyle 
odgórnego dzia�ania, ile przede wszystkim aktywnego zaanga�owania wszyst-
kich interesariuszy, które powinno mie	 naturalny charakter. Zaanga�owanie to 
mo�e by	 indukowane poprzez u�wiadamianie wszystkim zainteresowanym 
stronom wspólnoty interesów, w czym zasadnicz� rol� powinny odgrywa	 pod-
mioty sektora publicznego dysponuj�ce odpowiednim instrumentarium polityki 
klastrowej. 
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Podsumowanie 

Koncepcja klastrów biznesowych sta�a si� w ostatnich latach przedmio-
tem powszechnego zainteresowania, zarówno w kr�gach przedstawicieli nauki 
jak i polityki gospodarczej praktyki, ze wzgl�du na przekonanie o ich pozy-
tywnym wp�ywie na konkurencyjno�	 gospodarek oraz jej sektorów, propago-
wane m.in. przez prominentnego ameryka�skiego ekonomist� M.E. Portera 
[1998a]. Wychodz�c z powszechnie akceptowanej, zaproponowanej przez nie-
go definicji, przytoczonej we wst�pie do rozdzia�u 10. przeprowadzono prace 
analityczne i szeroko zakrojone badania empiryczne, których celem by�o okre-
�lenie kluczowych uwarunkowa� powstawania i rozwoju klastrów rolno- 
-�ywno�ciowych w Polsce, dokonanie ich mapowania i okre�lenie potencja�u 
rozwojowego, a tak�e przeprowadzenie oceny profilu bran�owego oraz prze-
strzennego rozmieszczenia funkcjonuj�cych inicjatyw klastrowych. Na tej pod-
stawie opracowano modelowe uj�cie procesu rozwoju tych klastrów, w kontek-
�cie ich wp�ywu na konkurencyjno�	 sektora rolno-�ywno�ciowego, które 
mo�e by	 przydatne w programowaniu potencjalnego wsparcia publicznego  
w ramach polityki gospodarczej. 

Analizuj�c potencja� rozwojowy klastrów rolno-�ywno�ciowych przez 
pryzmat koncentracji podmiotów i zatrudnienia, stwierdzono jego do�	 daleko 
id�ce zró�nicowanie regionalne. Wykorzystuj�c metodologi� European Cluster 
Observatory (ECO), uzupe�nion� o w�asne modyfikacje analityczne, oceniono 
wzgl�dn� si�� trzech zmapowanych typów klastrów rolno-�ywno�ciowych  
w Polsce, a mianowicie Uprawy Rolne i Chów Zwierz�t, Produkcja Rolna  
i Przetwórstwo �ywno�ci, w porównaniu do krajów cz�onkowskich UE oraz  
w krajowym uj�ciu regionalnym. Stwierdzono, �e na tle pozosta�ych gospoda-
rek UE-27 jako typ klastra wyró�nia si� Przetwórstwo �ywno�ci, natomiast 
pozosta�e dwa typy s� stosunkowo s�abe. Typ klastra Przetwórstwo �ywno�ci 
uwidacznia si� jako najsilniejszy tak�e w przekroju regionalnym. 

Do województw o najwi�kszym potencjale rozwoju silnych klastrów 
typu Uprawy Rolne i Chów Zwierz�t nale��: kujawsko-pomorskie, lubuskie, 
opolskie, warmi�sko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.  
W przypadku typu Produkcja Rolna s� to województwa: kujawsko-
"pomorskie, lubelskie, opolskie, podlaskie i wielkopolskie. Z kolei najwi�kszy 
potencja� rozwojowy klastrów typu Przetwórstwo �ywno�ci reprezentuj� wo-
jewództwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, �ódzkie, ma�opolskie, opolskie, 
podkarpackie, podlaskie, �wi�tokrzyskie, warmi�sko-mazurskie i wielkopol-
skie. Maj�c na uwadze mo�liw�, pewn� synergi� wynikaj�c� z jednoczesnego 
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wyst�powania trzech typów klastrów rolno-�ywno�ciowych, za wyró�niaj�ce 
si� pod tym wzgl�dem mo�na uzna	 województwa kujawsko-pomorskie, 
opolskie i wielkopolskie. 

Odnosz�c si� do perspektyw rozwoju silnych klastrów rolno- 
-�ywno�ciowych z punktu widzenia roli jak� w tym procesie mog� odegra	 
stosowne inicjatywy klastrowe skonfrontowano ich wyst�powanie i profil 
bran�owy z naturalnym, wynikaj�cym z koncentracji dzia�alno�ci, potencja�em 
rozwojowym klastrów. Okaza�o si�, �e odpowiednio sprofilowane inicjatywy 
klastrowe dzia�aj� nie zawsze w tych województwach, w których stosunkowo 
�atwo mog� rozwin�	 si� silne klastry rolno-�ywno�ciowe. Mo�na s�dzi	, �e 
powstawa�y one w du�ej mierze spontanicznie, g�ównie w odpowiedzi na og�a-
szane konkursy na finansowanie tego rodzaju projektów lub w wyniku ich roz-
strzygni�cia. Wydaje si� równie�, �e podejmowane decyzje o wsparciu inicja-
tyw w ramach programów s�u��cych realizacji polityki klastrowej nie by�y 
poprzedzone analiz� realnych mo�liwo�ci rozwoju wyspecjalizowanych, sil-
nych klastrów rolno-�ywno�ciowych. W rezultacie, zgodno�	 mi�dzy nasile-
niem wyst�powania i orientacj� bran�ow� 132 zidentyfikowanych inicjatyw 
klastrowych a faktycznym potencja�em klastrowym w sektorze rolno- 
-�ywno�ciowym w poszczególnych województwach jest niewielka. 

Efektywna implementacja strategicznych zapisów maj�cych charakter 
wytycznych dla polityki gospodarczej zorientowanej na tworzenie silnych kla-
strów biznesowych wymaga przemy�lanych dzia�a� opartych na wnikliwej 
ocenie potencja�u rozwojowego klastrów i ich wp�ywu na konkurencyjno�	 
poszczególnych sektorów gospodarki. Regionalizacja i rozproszenie �rodków 
wsparcia nie sprzyja osi�ganiu kluczowego celu tej polityki, jakim jest wzrost 
konkurencyjno�ci W przypadku sektora rolno-�ywno�ciowego – i jak mo�na 
s�dzi	 nie tylko – zasadnicze znaczenie ma wspieranie kluczowych klastrów 
eksportowych. Uzasadniaj� to wyniki przeprowadzonych bada� empirycznych, 
wskazuj�ce na pozytywny zwi�zek mi�dzy wyst�powaniem silnych klastrów  
a konkurencyjno�ci� w handlu mi�dzynarodowym [Figiel i in. 2013]. 

Bior�c pod uwag� wyniki przeprowadzonych analiz wydaje si�, �e naj-
wi�ksze szanse stania si� silnymi �wiatowymi klastrami eksportuj�cymi maj� 
klastry owoców jagodowych, drobiarski oraz mleczarski. Wspieranie tych kla-
strów, s�u��ce umacnianiu ich mi�dzynarodowej pozycji konkurencyjnej, po-
winno opiera	 si� na modelowaniu ich dalszego rozwoju, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na ogniwa �a�cucha warto�ci decyduj�ce o przewadze kon-
kurencyjnej. Przydatne w tym zakresie mog� by	 zaproponowane normatywne 
modele tych klastrów. 
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