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Wstp
Modelowanie staje si niezbywaln czci warsztatu badawczego ekonomistów. Znaczenie modelowania w badaniach ekonomicznych wynika m.in.
z ograniczonych moliwoci wykorzystania eksperymentu, bdcego podstawowym sposobem rozwizywania problemów badawczych w przypadku wielu
innych nauk. W rzeczywistoci gospodarczej na eksperymentowanie w celach
naukowych praktycznie nie ma miejsca, zatem konieczne jest uciekanie si do
konstruowania rónych modeli bdcych uproszczeniem tej rzeczywistoci, sucego odwzorowaniu i lepszemu rozumieniu zachodzcych w niej zjawisk
i procesów.
Modele ekonomiczne mog mie bardzo róny charakter koncepcyjny, od
prostych ideowych modeli jakociowych poczynajc, a koczc na rozbudowanych wielorównaniowych modelach ilociowych. Róni si one równie stopniem skomplikowania formalnego oraz poziomem wyrafinowania metod aplikacyjnych. Przydatno modeli ekonomicznych zaley jednake przede wszystkim
nie tyle od ich rodzaju i charakteru, ile od trafnoci wyjaniania opisywanego
zjawiska lub procesu, a w rezultacie moliwoci ich wykorzystania w formuowaniu zaoe oraz doboru instrumentów rónego rodzaju polityk gospodarczych. Dotyczy to take popularnych ostatnio, zwaszcza w UE i USA, polityk
zorientowanych na wzrost konkurencyjnoci caej gospodarki lub jej poszczególnych sektorów, jak na przykad rolno-ywnociowego.
W niniejszej monografii przedstawiono gówne wtki problemowe oraz
wybrane wyniki bada prowadzonych w ramach tematu pt. „Zastosowanie modelowania ekonomicznego w analizie przesanek konkurencyjnego rozwoju sektora rolno-ywnociowego” realizowanego w Wieloletnim Programie Badawczym 2011-2014. Monografia skada si z trzech wyodrbnionych czci
powiconych rónym zagadnieniom istotnym z punktu widzenia oceny róde
i ksztatowania przesanek konkurencyjnoci krajowego sektora rolnoywnociowego z uwzgldnieniem roli odgrywanej w tym zakresie przez polityk gospodarcz. W czci pierwszej ukazano rol prognozowania cen jako
elementu systemu informacji rynkowej w ksztatowaniu konkurencyjnoci sektora rolno-ywnociowego oraz przedstawiono wspóczesne modele ekonometryczne przydatne do prognozowania cen surowców rolnych i ywnoci.
Cz druga zostaa powicona zwizkom midzy popytem i polityk
roln a równowag wzrostu sektora rolno-ywnociowego i wynikajcym z tego
implikacjom dla konkurencyjnoci tego sektora w wymiarze unijnym i globalnym. Zagadnienia te opisano z uyciem stosunkowo prostych modeli matematycznych o duej sile wyjaniajcej umoliwiajcej formuowanie wniosków
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w zakresie polityki rolnej. Cz trzecia to odniesienie si do problemu powstawania i rozwoju klastrów w krajowym sektorze rolno-ywnociowym uznawanego obecnie za bardzo wane uwarunkowanie konkurencyjnoci gospodarki.
Przedstawiono w niej wyniki mapowania klastrów rolno-ywnociowych w Polsce oraz ocen zgodnoci potencjau rozwojowego tych klastrów z przestrzennym nasileniem wystpowania inicjatyw klastrowych, a take zaproponowano
modelowe ujcie procesu rozwoju powyszych klastrów w kontekcie wsparcia
publicznego.
Wspólnym mianownikiem treci zawartych w poszczególnych czciach
monografii jest nie tylko kwestia konkurencyjnoci sektora rolnoywnociowego, lecz take wykorzystanie podej metodycznych opartych na
szeroko pojtym modelowaniu ekonomicznym. Autorzy monografii wyraaj
nadziej, e pomimo wycinkowego przedstawienia podjtej problematyki, bdce przedmiotem monografii rozwaania i wynikajce z nich wnioski oka si
cho by w czci przydatne w lepszym ksztatowaniu rónych rodzajów polityk
gospodarczych, których przedmiotem jest poprawa konkurencyjnoci polskiego
sektora rolno-ywnociowego.
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Cz I
Prognozowanie cen w ksztatowaniu
konkurencyjnoci sektora rolno-ywnociowego
1. Prognozowanie cen w systemie informacji rynkowej
Prognozowanie najwaniejszych kategorii makroekonomicznych i mikroekonomicznych jest jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka w dziaalnoci
gospodarczej podmiotów sektora rolno-ywnociowego. Wród prognozowanych kategorii kluczowe miejsce zajmuj ceny, a ich prognozowanie w gospodarce 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 podejmowania decyzji gospodarczych, stanowi znajomo mechanizmów rynkowych
oraz dostp do informacji rynkowej. Niniejszy rozdzia powicimy wanie tym
zagadnieniom.
1.1. Miejsce i rola prognoz
Przyjmujc, e uczestnicy rynku dziaaj w warunkach funkcjonowania
mechanizmu rynkowego, prognozowanie naley czy z procesem formuowania oczekiwa gospodarczych. Zatem ma ono indywidualny charakter, bowiem
czy si z moliwoci realizacji funkcji celu poszczególnych uczestników rynku. W tym kontekcie pojawia si pytanie, jak definiujemy prognoz i jaka jest
rola pastwa i innych instytucji w procesie ich generowania.
Mechanizm rynkowy jest gr popytu i poday, która prowadzi do obiektywnej wyceny poszczególnych towarów i zrównania si oferowanej iloci towaru z iloci podan. Cena w tym przypadku jest wielkoci wynikow oraz
regulujc, za cay proces dochodzenia do równowagi jest oparty na wzajemnych zwizkach przyczynowo-skutkowych midzy elementami rynku. Taki mechanizm obowizuje równie w sektorze rolno-ywnociowym. Popyt zgaszany
przez konsumentów prowadzi do tego, e producenci oferuj produkty po jak
najniszych kosztach. Tym samym producenci s cenobiorcami i musz dostosowywa si do cen, a nie odwrotnie. Konkurencja ta odbywa si na bazie cigego dostosowywania ceny do uytecznoci (i odwrotnie) oferowanego produktu [Rembisz 2007].
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Naley odróni okres krótki od okresu dugiego w procesie rynkowym,
biorc pod uwag moliwoci realizacji funkcji celu danego uczestnika rynku.
Przyjmuje si, e w krótkim okresie uczestnicy rynku nie s w stanie dostosowa si do majcych miejsce zmian cen. Moliwoci dostosowania si daje
gównie poprawa efektywnoci i zmiana struktury (kierunku) produkcji. Procesy
te wymagaj jednake dugiego czasu i wykraczaj poza jeden cykl produkcyjno-handlowy.
Wahania cen powoduj jednak niepewno co do moliwoci realizacji
funkcji celu poszczególnych uczestników rynku. Poniewa w zdecydowanej
wikszoci przypadków uczestnicy rynku nie maj wpywu na ceny pacone
i ceny otrzymywane, std dy si do ograniczania ryzyka cenowego i jego
skutków, wykorzystujc róne narzdzia. Nale do nich umowy i kontrakty typu forward, instrumenty rynku pochodnego, ubezpieczenia czy te róne programy pastwowe. Jednym z podstawowych sposobów ograniczania ryzyka jest
równie prognozowanie cen. Gównie chodzi tutaj o krótki okres rozumiany jako przedzia czasu, w którym producent nie ma moliwoci zrównowaenia
spadku cen swoich produktów lub skutków wzrostu cen nabywanych rodków
produkcji poprzez popraw efektywnoci produkcji.
W wymiarze mikroekonomicznym celem prognozowania jest stworzenie
dodatkowych przesanek w procesie podejmowania decyzji i zmniejszenie niepewnoci. Prognozowanie jednak nie pozwala na cakowite wyeliminowanie
ryzyka. Jeeli prognoza jest trafna, wówczas ryzyko jest ograniczane, natomiast
jeeli zaoymy cakiem inny kierunek zmian ni w rzeczywistoci, wówczas
poniesiemy straty wiksze, ni przy zaoeniu status quo. Majc dwóch uczestników rynku, jeden z nich moe zyska na prognozowaniu, podczas gdy drugi
z nich straci . Wynika std, e prognoza ma charakter do indywidualny,
a przewag zdobywa ten, którego prognozy s trafniejsze. Zatem, prognozowanie jest potencjalnym sposobem zdobywania przewag konkurencyjnych.
Dysponujc trafn prognoz krótkookresow mona lepiej okreli terminy sprzeday czy terminy zakupu. Przechowanie produktu przez kilka miesicy,
o ile jest to moliwe, moe diametralnie zmieni przychód ze sprzeday. Naley
doda , e decyzje producentów, przetwórców czy handlowców s kwesti indywidualnego wyboru i czsto dziaania odmienne w stosunku do pozostaych
uczestników rynku s o wiele skuteczniejsze, ni decyzje o szablonowym
rakterze.
Prognozy rednio- i dugookresowe mog by natomiast podstaw do dokonania zmian w potencjale produkcyjnym i dostosowania produkcji do popytu
rynkowego. Okrelenie horyzontu prognozy determinuje stopie szczegóowoci
czy dokadnoci. Im krótszy horyzont prognozy, tym prognoza staje si bardziej
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szczegóowa i obejmuje gównie zmiany ilociowe. Wraz z wydueniem horyzontu prognozy ogranicza si jej szczegóowo , kadc wikszy nacisk nie tyle
na precyzyjne odgadnicie poziomu rónych zjawisk, ile na prawidowe rozpoznanie kierunków ich rozwoju.
Podejmowanie decyzji wie si z niepewnoci, a agenci (uczestnicy
rynku) formuujcy oczekiwania (prognozy) i podejmujcy decyzje wykorzystuj w odpowiedni sposób ca dostpn informacj rynkow. Sama informacja
niewiele znaczy, jeeli agenci nie znaj mechanizmów i praw rzdzcych rynkiem. Dopiero te dwa elementy pozwalaj na formuowanie prognoz. Róne zasoby informacji a take poziom wiedzy, dowiadczenia czy intuicji uczestników
rynku decyduj o trafnoci prognoz, a co za tym idzie o stopniu realizacji ich
funkcji celu.
Prognozowanie cen mona nazwa procesem „odkrywania przyszej ceny”. W wietle tego, stoimy na stanowisku, e prognozy maj indywidualny
charakter, przez co nie moe istnie jedna prognoza dla wszystkich uczestników
rynku wykonana przez instytucj centraln, np. ministerstwo. Jednak w odniesieniu do gospodarki czsto publikowane s przewidywania rónych instytucji
dotyczce ksztatowania si cen lub innych parametrów rynkowych. Przykadem
takich instytucji krajowych i midzynarodowych s ARR, NBP czy FAO
i OECD. Powstaje wic pytanie, jak naley je definiowa , skoro przyjlimy, e
prognozy maj mikroekonomiczny charakter i stanowi wynik oczekiwa konkretnych uczestników rynku. Instytucje i organizacje, które publikuj prognozy
nie s typowymi uczestnikami rynku podejmujcymi ryzyko rynkowe zwizane
z dziaalnoci produkcyjn czy handlow. Std te, czsto zamiast okrelenia
prognoza uywa si w takich przypadkach terminu projekcja. Drugim powodem
uywania terminu projekcja jest fakt, e badania te s finansowane przez rzdy,
czy ponadnarodowe organizacje, a autorzy nie chc wystpowa w roli uczestników rynku i swoimi opiniami zmienia rzeczywistoci, wpywajc na zachowanie innych uczestników rynku. Std, dla zachowania neutralnoci uywa si
okrelenia projekcja. Przykadem takich projekcji na rynku rolnym s dugoterminowe projekcje sektora rolnego, formuowane na podstawie modeli równowagi czstkowej, które s regularnie publikowane (jako tzw. Agricultural Outlook) wraz z obszernym uzasadnieniem i interpretacj wyników.
Uczestnicy rynku mog wykorzystywa takie prognozy, czy raczej projekcje, podejmujc wasne decyzje. Jednak ogólnodostpne przewidywania naley traktowa jako jedno ze róde informacji o przyszoci. Naley je wnikliwie oceni pod ktem realnoci, ewentualnie skorygowa w oparciu o swoje
dowiadczenie, i dopiero podejmowa decyzje. Konsekwencje niewaciwych
prognoz i bdcych ich nastpstwem 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. Pastwo ma znaczcy udzia w procesach gospodarczych, wpywajc na pozostaych uczestników
rynku. Podejmowane decyzje w zakresie wprowadzania poszczególnych instrumentów wymagaj znajomoci prawdopodobnego obrazu przyszoci. Równie
w tym przypadku proces prognostyczny jest zbliony. Rónica jednak tkwi
w tym, e w porównaniu np. do producenta rolnego urzdnik nie ponosi wikszego ryzyka zwizanego z podjciem zej decyzji lub sformuowaniem odbiegajcej od rzeczywistoci prognozy.
Metody prognostyczne cechuje dua rónorodno . Prognozowanie cen
rolnych moe odbywa si przy wykorzystaniu modeli ilociowych, sformalizowanych, jak i podej jakociowych bazujcych na ekspertyzach indywidualnych i zespoowych. W praktyce czy si wyniki uzyskiwane z modeli ilociowych z wiedz niesformalizowan, eksperck. Wybór metod i technik
prognostycznych jest ograniczony wiedz prognosty. Najlepiej byoby, aby prognosta dysponowa wiedz o mechanizmach ekonomicznych, wiedz statystyczno-ekonometryczn oraz wyczuciem rynku. Trudno jest jednak znale takie
osoby, std w zalenoci od wiedzy i dowiadczenia prognosty przyjmowane
rozwizania s mniej lub bardziej sformalizowane. Polega to najczciej na wykorzystywaniu rónych analiz ilociowych jako podstawy formuowania wniosków kocowych przez ekspertów lub na korygowaniu przez ekspertów prognoz
otrzymywanych przy wykorzystaniu modeli ilociowych.
Metody prognostyczne s w rónym stopniu sformalizowane, a take rónie klasyfikowane. Niemniej jednak ich istota polega zawsze na uchwyceniu
prawidowoci w prognozowanym zjawisku w przeszoci i próbie ekstrapolacji
(bezporedniej lub z pewnymi korektami) tych prawidowoci w przyszo .
W tej czci monografii skupimy si na przedstawieniu najwaniejszych modeli
prognostycznych, które mog by wykorzystywane w prognozowaniu cen rolnych i cen detalicznych ywnoci.

1.2. Wiedza o mechanizmach rynkowych
Prognozowanie parametrów rynkowych, w tym cen, jest znacznie utrudnione, jeeli nie niemoliwe, bez znajomoci mechanizmów rynkowych. Std,
podstaw formuowania sdów i oczekiwa na temat przyszoci jest wiedza dotyczca praw rzdzcych rynkiem rolno-ywnociowym. Szczególnie wana jest
znajomo wspóczesnych, kluczowych uwarunkowa ksztatowania si cen na
tym rynku, do których zaliczamy: uwarunkowania globalne i poziom transmi-
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sj cen, ksztatowanie si cen w acuchu marketingowym i pionow transmisj
cen, interakcje midzy rynkami produktów rolnych oraz polityk ekonomiczn.
Procesy integracji i globalizacji sprawiaj, e ksztatowanie si cen surowców rolnych w danym kraju wynika nie tylko z relacji popytowo-podaowych w kraju, lecz take z sytuacji na rynkach wiatowych. O obrazie
rynku wiatowego decyduj kraje lub regiony majce znaczny udzia w wymianie midzynarodowej, w wyniku czego sytuacja popytowo-podaowa na zwizanych z nimi rynkach ma istotne znaczenie dla procesu ksztatowania si cen
na wiecie. O cenie wiatowej decyduj tzw. „due kraje”, których potencja
produkcyjny, eksportowy lub importowy jest znaczcy w skali globalnej. Konsumenci i producenci w tzw. „maych krajach” przyjmuj ceny wiatowe jako
dane. Ustalenie ceny danego produktu na caym wiecie na jednym poziomie
w teorii ekonomicznej wyjaniane jest dziaaniem „prawa jednej ceny” (Law of
One Price – LOP).
W rzeczywistoci ceny równowagi na rónych rynkach czsto nie s równe teoretycznej cenie wiatowej. Wynika to std, e o handlu decyduj koszty
transferu. W rzeczywistoci rónice cenowe mog by przez duszy czas wysze lub nisze od kosztów transferu. Wynika to moe z braku penej informacji
o cenach i ilociach oferowanych i podanych w wiecie, preferowania towarów z okrelonego obszaru, czy ogranicze instytucjonalnych i prawnych wymiany handlowej [Tomek, Robinson 2001].
Polska z uwagi na relatywnie niewielki potencja produkcyjny, jak i konsumpcyjny, w analizach traktowana jest jako tzw. „may kraj”. Konsekwencj
takiego zaoenia jest uznanie, e jest tzw. biorc ceny wiatowej. Z przeprowadzonych bada wynika, e ceny w surowców rolnych Polsce s w gównej mierze pochodn cen europejskich i wiatowych, za uwarunkowania krajowe tylko
nieznacznie modyfikuj ksztatowanie si cen. Ceny krajowe produktów,
a zwaszcza surowców rolnych, nie odbiegaj znaczco od ich odpowiedników
na rynku europejskim lub wiatowym. Oczywicie dzieje si to z uwzgldnieniem kosztów transferu oraz zmian kursów walutowych. Równie reakcje cen
krajowych na zmiany cen wiatowych s bardzo szybkie i znaczco wzrosy od
momentu wejcia Polski do UE. Konsekwencj tego jest konieczno wnikliwej
obserwacji uwarunkowa ksztatujcych wiatowe i europejskie ceny surowców
rolnych. Z prognostycznego punktu widzenia bardziej zasadne na wielu rynkach
byoby prognozowanie cen krajowych, jako funkcji cen wiatowych oraz kursu
walutowego.
Problem ksztatowania si cen w acuchu marketingowym i przebiegu
pionowej transmisji cen zwizany jest z faktem, e na rynku rolno-ywnociowym funkcjonuje wiele podmiotów, poczwszy od przedsibiorstw
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produkujcych rodki do produkcji, a skoczywszy na detalistach sprzedajcych
ywno w postaci produktów finalnych. Rozpatrujc ceny produktów rolnych
i ywnoci, w najprostszym ujciu moemy wyróni poziomy: konsumenta,
przetwórcy rolno-spoywczego oraz producenta rolnego. W warunkach równowagi rynkowej kady z podmiotów maksymalizuje swoj funkcj celu. Ceny
w takim ukadzie peni funkcj regulatora procesów rynkowych, aczkolwiek
proces ten przebiega inaczej w okresie krótkim, ni w okresie dugim.
Przepyw towarów odbywa si od producenta rolnego do konsumenta.
Towary w kadym kolejnym ogniwie acucha marketingowego s przetwarzane i wzbogacane, przez co zwikszeniu ulega ich warto , a zatem i cena. Jednak to popyt finalny (konsumencki) wyznacza warunki dla popytu pochodnego:
popytu w przetwórstwie, a nastpnie popytu na surowce rolne, a co za tym idzie
na czynniki produkcji w rolnictwie. Wraz z rozwojem gospodarczym i wzrostem
dochodów ludnoci nastpuje nie tylko zmniejszenie udziau wydatków na ywno w wydatkach ogóem, ale ulega zmianie struktura popytu.
Teoretycznie, w krótkim okresie ruchy cen obserwowane w acuchu
marketingowym powinny odzwierciedla zmiany cen na rynku towaru stanowicego pierwsze ogniwo, jeeli inne elementy nie ulegy zmianie. Oznacza to,
e zmiany cen surowców rolniczych powinny znajdowa odzwierciedlenie
w zmianach cen produktów ywnociowych z nich wytwarzanych. Wyniki wielu bada np. [Figiel 2002] potwierdzaj, e wystpuje dugookresowa zaleno
przyczynowo-skutkowa w procesie pionowej transmisji cen.
W rzeczywistoci, w krótszych okresach zmiany cen w jednym ogniwie
acucha marketingowego nie musz wywoywa zmian cen w innym ogniwie
tego acucha. Maj tu miejsce odchylenia powodowane rónymi przyczynami.
Na ogó krótszy okres reakcji wystpuje na rynkach tych produktów, w cenie
detalicznej których zawarty jest duy udzia surowca rolniczego, albo forma
produktu finalnego niewiele si róni od surowca wytwarzanego w gospodarstwach rolnych (np. wiee owoce i warzywa). Gdy w produktach finalnych zawarty jest duy udzia komponentów zwizanych z przetwórstwem i obrotem,
reakcja jest bardzo saba.
Ze wzgldu na interakcje midzy rynkami rónych towarów rolnych
i produktów ywnociowych w prognozowaniu cen rolno-ywnociowych, naley równie uwzgldnia wystpujce w tym zakresie powizania. Kady producent w oparciu o relacje midzy cenami czynników produkcji, relacje midzy
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 uytecznoci do cen decyduje o zakupie produktów.
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Istotne s dwa rodzaje zwizków midzy produktami rolnymi: substytucyjny i komplementarny. Pierwszy z nich wie si z tym, e ograniczone i te
same zasoby (np. ziemia) mog by wykorzystywane do produkcji rónych surowców. Komplementarno polega natomiast na wzajemnym uzupenianiu.
Przykadowo, produkcja rolinna powizana jest z produkcj zwierzc poprzez
pasze i nawozy organiczne.
Z punktu widzenia konsumenta, który dysponuje pewnym ograniczonym
budetem, popyt na dany produkt zaleny 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 konsumentów (efekt substytucji). Oczywicie zmiany preferencji nie dokonuj si natychmiast z uwagi na utrzymywane zapasy czy przyzwyczajenia. Na rynku dóbr
finalnych równie wystpuj efekty komplementarnoci.
Istotnym aspektem prognozowania cen jest polityka ekonomiczna. Sektor
rolno-ywnociowy jest jednym z tych, które podlegaj najsilniejszym regulacjom. Obok wspierania dochodów producentów rolnych interwencjonizm moe
mie na celu midzy innymi zapewnienie: samowystarczalnoci w zakresie produkcji, niskiego poziomu cen paconych przez konsumentów czy ograniczanie
niestabilnoci cen i dochodów [Tomek, Robinson 2001]. Stosowane instrumenty
polityki makroekonomicznej, handlowej i rolnej bezporednio lub porednio
wpywaj na ceny produktów rolnych i ywnociowych.
Prognozujc ceny produktów rolno-ywnociowych, szczególn uwag
naley zwróci na instrumenty interwencji rynkowej zmierzajce do bezporedniego kontrolowania poday rynkowej surowców rolnych (kwoty produkcyjne,
kwoty importowe, zakupy interwencyjne, bariery pozataryfowe itp.) lub te poredniej kontroli poday (np. obcienia importowe, subsydia eksportowe).
W ostatnich latach coraz wikszy wpyw na rynki rolne ma polityka energetyczna. Wprowadzenie w wielu krajach minimalnych limitów na zawarto biokomponentów w paliwach spowodowao wzrost wiatowego popytu na surowce rolne oraz doprowadzio do mocniejszego powizania cen produktów rolnych (i ich
zmiennoci) z cenami ropy naftowej. Bezporednie oddziaywanie tej polityki
dotyczy w najwikszym stopniu takich rolin, jak rzepak, kukurydza, trzcina
cukrowa czy palma kokosowa [Abbott i in. 2008, Tyner 2010, Rosiak i in.
2011]. Natomiast efektem porednim jest wpyw tej polityki na pozostae rynki
rolinne i rynki produktów zwierzcych.
Wszystkie powysze dziaania interwencyjne maj swoje odzwierciedlenie w sposobie ksztatowania si cen surowców rolnych. Osabiaj i deformuj
naturalne procesy rynkowe, przez co ceny rynkowe w dugich i w krótkich okresach ksztatuj si nieco inaczej ni w przypadku braku takich rozwiza insty-
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tucjonalnych. Problem prognostyczny polega na tym, e w wikszoci przypadków dziaania te maj charakter okresowy i do trudno jest oszacowa ostateczny wpyw kadej z form interwencji, szczególnie w dugim okresie.

1.3. Informacje rynkowe
Podstaw przewidywania cen w przyszoci jest szeroko rozumiana informacja rynkowa [Borkowski 2003]. Obejmuje ona dane statystyczne, raporty
i inne opracowania branowe umoliwiajce formuowanie oczekiwa, a co za
tym idzie prognozowanie cen. Mona wyróni kilka kategorii informacji rynkowej. Pierwsz z nich s dane o cenach krajowych i wiatowych. W rzeczywistoci gospodarczej – inaczej ni w przypadku ujcia mechanizmów rynkowych
w teorii ekonomii – nie mona mówi o jednej cenie rynkowej w danym okresie.
Istnieje wic wiele róde informacji pierwotnej o cenach ksztatujcych si
w danym czasie na rynku rolnym. Do pierwotnych róde nale giedy towarowe, rynki hurtowe czy targowiska, natomiast do wtórnych rónego rodzaju serwisy czy urzdy statystyczne.
W Polsce do najwaniejszych pierwotnych róde tego typu informacji zaliczy mona m.in.:
x Warszawsk Gied Towarow (WGT) (www.wgt.com.pl) wraz z platform e-WGT ( https://www.ewgt.com.pl/);
x Gied Rolno-paliwow Rol-petrol (http://www.rolpetrol.com.pl/);
x Internetow Gied NetBrokers, która jest platform skierowan do firm
dziaajcych na rynku rolno-spoywczym (http://www.netb.pl/);
x Portal informacyjny Fresh-market.pl (http://www.fresh-market.pl/) specjalizujcy si w informacjach z brany owocowo warzywnej;
x Strony internetowe wybranych rynków hurtowych;
x Portale internetowe serwisów brany rolno-spoywczej przykadowo:
(http://www.farmer.pl/), (http://www.dlahandlu.pl/gielda/gielda_3.html),
(http://www.portalspozywczy.pl/gielda/).
Wiele wiatowych i europejskich gied (funkcjonujcych w ramach rónych grup kapitaowych) oferuje instrumenty pochodne oparte na towarach rolnych. Do najwaniejszych gied umoliwiajcych zawieranie takich transakcji
i w rezultacie odkrywanie przyszych cen mona zaliczy m.in.:
x CME Group, w której skad wchodz giedy CME, CBOT, NYMEX oraz
COMEX (www.cmegroup.com);
x Intercontinental Exchange (www.theice.com/homepage.jhtml);
x Kansas City Board of Trade (www.kcbt.com);
x NYSE Euronext (https://europeanequities.nyx.com);
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x Budapest Stock Exchange (http://bse.hu/);
x BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br).
Wtórne róda informacji o cenach w Polsce i na wiecie to m.in.:
x Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW
(www.minrol.gov.pl);
x GUS (http://www.stat.gov.pl);
x Komisja Europejska (http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/pricemonitoring/index_en.htm);
x Bank wiatowy (http://go.worldbank.org/2O4NGVQC00);
x MFW (http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx);
x USDA (http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome);
x FAO (http://faostat.fao.org/site/682/default.aspx#ancor).
Drug wan kategori informacji rynkowej s informacje makroekonomiczne, ze wzgldu na bardzo istotn rol czynników ogólnogospodarczych
w ksztatowaniu sytuacji popytowo-podaowej na rynkach rolnych. Zmiany parametrów makroekonomicznych, takich jak wzrost gospodarczy, stopy procentowe, kursy wymiany walut bd stopy opodatkowania mog znaczco wpywa
na ceny produktów rolno-ywnociowych, koszty produkcji czy popyt. Poniej
podajemy odnoniki do wybranych instytucji gromadzcych tego typu dane
i informacje:
x http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/macro.html;
x http://www.e-petrol.pl;
x http://www.stat.gov.pl/gus;
x http://www.nbp.pl/;
x http://www.gpw.pl/.
Do instytucji oceniajcych sytuacj ogólnogospodarcz i koniunktur
w skali globalnej nale midzy innymi OECD, Bank wiatowy, Midzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) czy Europejski Bank Centralny (EBC). Oto
odnoniki do wybranych instytucji gromadzcych dane i informacje o sytuacji
w wiatowej gospodarce:
x http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/;
x http://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.pl.html;
x http://www.oecd.org/;
x http://www.worldbank.org/;
x http://www.imf.org/external/index.htm.
Znaczc rol w podejmowaniu racjonalnych decyzji gospodarczych odgrywaj instytucje opracowujce 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:
x Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej – Pastwowy Instytut Badawczy (wan czci analiz rynkowych s eksperckie krótkoi rednioterminowe prognozy rozwoju wybranych kategorii rynkowych);
(http://www.ierigz.waw.pl/publikacje);
x Agencja Rynku Rolnego (ARR) – np. raporty tygodniowe i miesiczne o sytuacji na rynkach rolnych w Polsce i na wiecie oraz cyklicznie prognozy
wykonywane przy udziale Zespou Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych (http://www.arr.gov.pl/);
x Bank Gospodarki ywnociowej (BG) wraz raportami i prognozami cen
(http://analizy.bgz.pl/information/analysis/cat/sektor-rolny);
x Zespó Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych dziaajcy w ramach
Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA udostpnia informacje
dotyczce rynków zagranicznych (http://www.fapa.com.pl).
Najbardziej kompleksowe rednio- i dugookresowe projekcje dla sektora
rolnego, w tym projekcje cen surowców rolnych, opracowuj instytucje midzynarodowe, w których przeprowadza si analizy z wykorzystaniem modeli równowagi czstkowej. Nale do nich:
x Model AGLINK-COSIMO (OECD i FAO) (http://stats.oecd.org/),
x Model FAPRI (Instytutu FAPRI) (http://www.fapri.iastate.edu/outlook/),
x USDA, w ramach którego prace prowadzi World Agricultural Outlook Board (WAOB) – (http://www.usda.gov/oce/commodity/index.htm).
Informacji dotyczcych przewidywanych zmian sytuacji popytowopodaowej na wybranych rynkach rolnych na wiecie warto poszukiwa take
stronach internetowych organizacji branowych, takich jak:
x International Grain Council (http://www.igc.int/en/Default.aspx);
x Strategie Grains (http://www.strategie-grains.com/);
x International Sugar Organization (http://www.isosugar.org/);
x Informa Agra (http://www.agra-net.com/portal2/);
x IHS Global Insight (http://www.ihs.com/products/global-insight/industryanalysis/agriculture/index.aspx).
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2. Modele szeregów czasowych w krótkookresowym
prognozowaniu cen surowców rolnych
Modele szeregów czasowych nale do metod najczciej wykorzystywanych w prognozowaniu cen. Wychodzi si w nich od zaoenia, e wystarczy
pozna prawidowoci w dynamice prognozowanego zjawiska bez koniecznoci
wnikania w czynniki lece u podstawy zmian w czasie. Wydaje si to by zasadne, przy przyjciu zaoenia, e cena odzwierciedla wszystkie dostpne informacje. Metody prognostyczne s w rónym stopniu sformalizowane i klasyfikowane. Niemniej jednak ich istota polega zawsze na uchwyceniu
prawidowoci w prognozowanym zjawisku w przeszoci i próbie ekstrapolacji
(bezporedniej lub z pewnymi korektami) tych prawidowoci w przyszo .
W tym rozdziale przedstawiamy najwaniejsze modele prognostyczne, które
mog by wykorzystywane w prognozowaniu cen rolnych.

2.1. Model szeregu czasowego a prawidowoci
Podstaw oceny zmiennoci cen, a take innych kategorii ekonomicznych,
jest analiza graficzna szeregu czasowego lub wykorzystanie procedur statystycznych. Umiejtno formuowania wniosków w oparciu o graficzny przebieg obserwacji stanowi niezbdne minimum, jakie kady analityk powinien posiada . Rozoenie szeregu czasowego na poszczególne elementy skadowe nosi
nazw dekompozycji szeregu czasowego. Zakada si, e ksztatowanie 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 = TtCtStIt (model multiplikatywny).
(2.2)
W modelu addytywnym amplituda waha wokó trendu nie ulega zmianom, natomiast w modelu multiplikatywnym amplitudy waha (wariancje) s
proporcjonalne do poziomu trendu. W przypadku szeregów czasowych cen stosuje si czciej modele multiplikatywne lub log-addytywne.
Istotne jest to, e kady z komponentów jest wyrazem oddziaywania rónego rodzaju specyficznych czynników na ceny. Trend jest wyrazem oddziaywania czynników dugookresowych, takich jak zmiany w popycie, zmiany preferencji czy inflacji.
redniookresowe wahania cykliczne wynikaj
z oddziaywania mechanizmów cykli towarowych. Cykle towarów s pochodn
zmian w poday (krajowej, jak i wiatowej), opónie midzy momentem podjcia decyzji produkcyjnych a momentem pojawienia si produktu na rynku, czy
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te uwarunkowa psychologicznych. Wahania sezonowe wynikaj ze zmiany
w poday, popycie, kosztach majcych swoje ródo w kalendarzu. Wahania
przypadkowe s z kolei pochodn czynników losowych, nieprzewidywalnych.
Dekompozycja sama w sobie obejmuje tylko rozoenie szeregu czasowego na poszczególne komponenty, prognozowanie za stanowi nieformaln ekstrapolacj poszczególnych komponentów. Pozwala to czy obserwacje poczynione w toku analizy danych statystycznych z wiedz pozastatystyczn
i dowiadczeniem analityka. Prognoza jest wówczas sum lub iloczynem (w zalenoci od modelu) prawidowoci okrelajcych trend, wahania cykliczne
i wahania sezonowe w okresie prognostycznym.
Wykorzysta mona do tego zarówno formalne, jak i nieformalne sposoby
ekstrapolacji poszczególnych skadowych. Trend jest najczciej ekstrapolowany zgodnie z formalnym modelem (np. ekstrapolacja funkcji trendu). Wahania
sezonowe zakada si na poziomie rednim, jaki by obserwowany w okresie
próby (rednim) lub te na poziomie z ostatniego roku. Podstaw prognozy
skadnika cyklicznego jest znajomo mechanizmu rozwojowego cykli towarowych (specjalnych). Zaoenia co do ksztatowania si waha cyklicznych, opieraj si najczciej na analogiach do przeszych cykli, informacjach o zmiennych wyprzedzajcych czy pozastatystycznej wiedzy prognosty [Hamulczuk
2013, Stako (red.) 2013].

2.2. Modele szeregów czasowych
Do prognozowania cen surowców rolnych mona z powodzeniem wykorzystywa 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 wikszo uczestników rynku
nie posiada.
Punktem wyjcia w zastosowaniach modeli szeregów czasowych w prognozowaniu cen surowców rolnych mog by modele funkcji trendu ze zmiennymi zero-jedynkowymi dla waha sezonowych oraz parametrami autoregresyjnymi. Analizy empiryczne wskazuj, e szeregi czasowe cen surowców rolnych,
na których opiera si ich krótkookresowe prognozowanie, najczciej charakteryzuj si wszystkim komponentami (trendem, cyklicznoci, sezonowoci
i wahaniami przypadkowymi). Zatem, model powinien by na tyle elastyczny,
aby uchwyci powysze prawidowoci. Ogólnie, taki model mona zapisa
w postaci równania 2.3:
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Yt

p

f (t )  ¦i 1D i S it  ¦ I j Yt  j  H t
r 1

(2.3)

j 1

gdzie:
Yt – obserwowane zjawisko w czasie t,
f(t) – funkcja trendu (z wyrazem wolnym) dla zmian dugookresowych,
r 1
¦i 1D i Sit – komponent sezonowy oparty na zmiennych zero-jedynkowych Sit
przyjmujcych warto 1 w i-tym sezonie i zero w pozostaych,
r – liczba sezonów w roku,
i – wspóczynniki modelu obrazujce oddziaywanie sezonowoci w sezonie i,
Ij – j-ty parametr autoregresyjny rzdu 1,2,…p pozwalajcy na uchwycenie cyklicznoci lub innych dostosowa krótkookresowych,
t – skadnik losowy w czasie t.
Estymacj parametrów modelu 2.3 mona przeprowadzi na wiele sposobów stosujc m.in.: procedur dwustopniow, uogólnion metod najmniejszych
kwadratów (np. Cochrane-Orcutta), czy te poprzez bezporednie oszacowanie
modelu 2.3 za pomoc KMNK.
W praktyce, w dynamicznych modelach z sezonowoci naley zdecydowa o liczbie opónie p oraz ewentualnym zredukowaniu liczby zmiennych
zero-jedynkowych dla waha sezonowych. Mona dokona tego z wykorzystaniem metody regresji krokowej wstecz. Polega ona na tym, e najpierw szacuje
si model ze zmiennymi czasowymi, wszystkimi zmiennymi sezonowymi i 2-4
opónieniami zmiennej objanianej. Nastpnie pojedynczo usuwamy zmienne
statystycznie nieistotne (na podstawie statystyki t-Studenta czy statystyki F). Po
oszacowaniu parametrów funkcji trendu warto prognozy t+h oblicza si poprzez ekstrapolacj funkcji na okres prognozowany h jako t+h=f(t+h).
Zastosowanie tego podejcia wymaga, aby odchylenia zjawiska wokó
trendu i sezonowoci charakteryzoway si stacjonarnoci. Brak stacjonarnoci
objawia si m.in. bliskim jednoci wspóczynnikiem I1 w modelu autoregresji
rzdu pierwszego. Oznacza to, e odchylenia od dugookresowego 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 reguy konieczne, to dla danych miesicznych czy tygodniowych modele SARIMA stosuje si czsto.
Pod pojciem modele SARIMA bdziemy rozumieli szerok klas stacjonarnych i niestacjonarnych procesów autoregresji i redniej ruchomej. Modele te
mog by wykorzystywane zarówno gdy dane charakteryzuj si sezonowoci,
jak i w przypadku braku waha sezonowych. Model moe by opisany za pomoc notacji: SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S. Oznaczenia p, d, q odnosz si odpowiednio do: rzdu autoregresji, rzdu integracji i rzdu redniej ruchomej niese21

zonowej czci modelu. Z kolei P, D, Q, oznaczaj odpowiednio rzd: autoregresji, rónicowania i opónienia redniej ruchomej sezonowej czci modelu.
Warto parametru S wskazuje na liczb okresów w roku, np. dla danych kwartalnych S=4.
Stacjonarny proces SARMA(p,q)(P,Q)S uwzgldniajcy wahania sezonowe dla S sezonów zapiszemy jako:

Yt

I0  ¦i 1IiYt i  ¦i 1 ) iYt iH t  H t  ¦i1T iH t i  ¦i1 4iH t i
p

q

P

Q

(2.4)

gdzie:
Yt-i, – analizowana zmienna w okresie t-i,
p, P, q, Q – rzd autoregresji i redniej ruchomej modelu,
I 0 , I i , i, )i ,4 i – parametry modelu,

H t – skadnik losowy.
W skrócie oznacza to, e poziom zjawiska, jak i jego prognozy, zale od:
p ostatnich obserwacji, P sezonowych opónie, q ostatnich bdów i Q sezonowych opónie bdów. Jeeli nie ma istotnych waha sezonowych, wówczas
model mona zredukowa o cz sezonow do postaci ARMA(p,q).
Model 2.4 mona stosowa jedynie w przypadku szeregów stacjonarnych,
a takie praktycznie w przypadku cen rolnych bardzo rzadko wystpuj. Wówczas naley doprowadzi dane do stacjonarnoci poprzez ich rónicowanie. Niesezonowe rónicowanie polega na d-krotnym obliczaniu rónic ssiednich obserwacji 'Yt Yt  Yt 1 . Zrónicowany d-krotnie szereg czasowy oznaczymy za
pomoc operatora rónicowania jako 'd Yt (1  B) d Yt . Jeeli dane charakteryzuj
si sezonowym pierwiastkiem jednostkowym, wówczas naley dokona rónicowania z krokiem sezonowym. Polega to na obliczaniu rónic midzy analogicznymi obserwacjami w kolejnych latach, co zapiszemy jako ' S Yt Yt  Yt  S .
Szereg czasowy zrónicowany D-krotnie mona zapisa z wykorzystaniem operatorów rónicowania jako 'DSYt (1  B S ) D Yt . Std szereg czasowy zrónicowany z krokiem niesezonowym i sezonowym mona zapisa : (1-B)d(1-BS)DYt. Alternatyw jest eliminacja trendu za pomoc funkcji trendu (ale tylko dla
szeregów trendostacjonarnych), a sezonowoci za pomoc modeli ze zmiennymi
zero-jedynkowymi, dekompozycji sezonowej czy metody Fouriera.
Ogólny zapis modeli SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S bdzie nastpujcy [Box,
Jenkins 1983]:
I ( B))( B S )(1  B) d (1  B S ) D Yt I 0  T ( B)4( B S )H t
(2.5)
gdzie: I (B) , T (B) , )( B S ) , 4( B S ) operatory przesunicia autoregresji i redniej
ruchomej niesezonowej i sezonowej czci modelu.
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Implementacja modelu obejmuje fazy: identyfikacji modelu (kwestie
przeksztace, krotnoci rónicowa, opónie), estymacj modelu oraz jego
weryfikacj i praktyczne wykorzystanie do celów prognostycznych. Obecnie
dokonuje si tego najczciej w sposób automatyczny w programach komputerowych w oparciu o kryteria informacyjne modelu.
Modele 2.4-2.5 mog by rozszerzone o dodatkowe zmienne deterministyczne. W roli zmiennych objaniajcych moe wystpi praktycznie kada
ze zmiennych, która wpywa na poziom prognozowanego zjawiska (szczególnie zmienne wyprzedzajce). Natomiast w praktyce szeregów czasowych jest
to ograniczane do zmiennych, za pomoc których ujmujemy zmiany strukturalne i wartoci odstajce. Przeprowadza si to przede wszystkim po to, aby
dokona linearyzacji szeregów czasowych. Wród takich zmiennych naley
wskaza midzy innymi: zmienne obrazujce skokowe trwae lub przejciowe
zmiany poziomu zjawiska oraz zmienne pozwalajce na uchwycenie jednorazowych zmian.
Jeeli przyjmiemy oryginalny szereg czasowy jako punkt wyjcia, wówczas jego poziom zapiszemy jako [Findley i in. 1998, X-12-ARIMA… 2011]:
Yt ¦ E i X i ,t  Z t ,
(2.6)
i

gdzie: E i – parametr stojcy przy i-tej zmiennej objaniajcej X i ,t , Z t to reszty
modelu szacowane za pomoc modelu SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S danego równaniem 2.5. Po podstawieniu 2.5 do 2.6 otrzymujemy model regARIMA, który
mona zapisa nastpujco [X-12-ARIMA… 2011]:
§

·

I B ) B S (1  B ) d (1  B S ) D ¨ Yt  ¦ E i X i ,t ¸ I 0  T B 4 ( B S ) H t .
©

i

¹

(2.7)

Automatyczna procedura szacowania parametrów modelu regARIMA
wbudowana jest w metody X-12-ARIMA oraz TRAMO-SEATS, które s dostpne w darmowych programach: DEMETRA + oraz GRETL. Metoda X-12ARIMA skada 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 wpywu zaburze o charakterze szokowym i jego linearyzacji.
W tym kroku obliczana jest równie prognoza. W drugim kroku przeprowadzana jest dekompozycja szeregu czasowego za pomoc odpowiednio dobranych
rednich ruchomych, które su do oszacowania trendu-cyklu i komponentu
sezonowego, co pozwala na wszechstronne poznanie wystpujcych prawidowoci. W trzecim etapie, przeprowadzana jest kompleksowa walidacja modelu.
Alternatyw dla ekonometrycznych modeli szeregów czasowych s modele adaptacyjne, a wród nich modele wygadzania wykadniczego. Brak jest
w nich zaoe co do postaci analitycznej mechanizmu opisujcego zjawisko,
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za parametry modeli dostosowuj si do zmian w czasie. Modele wygadzania
wykadniczego mona podzieli z uwagi na waciwoci trendu (brak, addytywny, multiplikatywny) oraz charakter waha sezonowych (brak, addytywne lub
multiplikatywne). W ostatnich latach rozbudowano modele wygadzania wykadniczego rozszerzono o czynnik tumicy trend (damping factor). Cao
przedstawiono w postaci schematu w rozdziale 4.2.
Majc na uwadze, e ceny surowców rolnych, jak i ceny detaliczne produktów ywnociowych, charakteryzuj si sezonowoci oraz trendem, do ich
prognozowania naley wykorzystywa modele uwzgldniajce ten rodzaj waha. Addytywny model Holta-Wintersa z czynnikiem tumicym wydaje si by
najbardziej uniwersalny i uyteczny w prognozowaniu cen surowców rolnych,
oznaczony w schemacie jako (AAdA). Jego uniwersalizm wynika z trzech czynników. Po pierwsze, mona go zastosowa do danych opisywanych w postaci
modelu multiplikatywnego po uprzednim zlogarytmowaniu danych. Po drugie,
pozwala opisa wszytki potencjalne rodzaje waha (oprócz zmian strukturalnych). Po trzecie, zawiera czynnik tumicy, którego celem jest niedopuszczenie
do przeszacowania lub niedoszacowania prognoz w duszym horyzoncie czasowym. Wszystkie modele wygadzania wykadniczego atwo mona zaimplementowa wykorzystujc arkusz kalkulacyjny rozpisujc poszczególne wzory
na formuy. Dodatek SOLVER mona wykorzysta w celu minimalizacji bdów prognoz.

2.3. Kwestie aplikacyjne
W tym podrozdziale przedstawimy kilka moliwych podej , w których
prognoza budowana jest na podstawie tylko i wycznie historycznych informacji. Podstaw dla wyboru metod jest zawsze identyfikacja prawidowoci poprzez ocen merytoryczn, graficzn czy statystyczn. Pomiar tych prawidowoci nie jest konieczny do wyznaczenia prognozy, ale pozwala lepiej zrozumie
zjawisko i w efekcie kocowym dokona merytorycznej oceny jakoci modelu
czy realnoci obliczonych prognoz. Zastosowanie modeli szeregów czasowych
moe mie charakter bezporedni lub te prognoza moe by wyliczana w drodze procedur wielostopniowych. W pierwszym przypadku efektem kocowym
prognozowania jest ostateczna prognoza zjawiska. W drugim przypadku moliwe jest czenie wielu modeli w celu uzyskania ostatecznej prognozy.
Procedury wielostopniowe najczciej wi si z zastosowaniem do prognozowania modelu dekompozycji szeregu czasowego. W ramach dekompozycji mona wyodrbni wahania sezonowe (np. metoda X-12-ARIMA), a nastpnie prognozowa szereg czasowy bez waha sezonowych. Dekompozycj
moemy dodatkowo rozszerzy o wyodrbnienie trendu za pomoc np. liniowej
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lub wykadniczej linii trendu. Jest to zasadne wówczas, gdy zjawisko podlega
deterministycznemu trendowi w dugim okresie, od którego (jako poziomu pewnej równowagi) nastpuj pewne odchylenia w gór i w dó przyjmujce charakter cykliczny. Szereg skorygowany z waha sezonowych i trendu zawiera wahania cykliczne i przypadkowe. Aby obliczy ostateczn prognoz, naleaoby:
dokona ekstrapolacji trendu, uwzgldni wahania sezonowe oraz prognoz
czstkow szeregu czasowego powstaego po eliminacji trendu i sezonowoci.
Prognozowanie w tym przypadku daje moliwoci analitykom wykorzystania swojej wiedzy. Ostateczna prognoza stanowi wówczas sum prognoz
czstkowych: ekstrapolacji trendu oraz uwzgldnienia waha sezonowych i cyklicznych dla prognozowanego okresu. W tym przypadku prognoza skadnika
cyklicznego moe mie równie nieformalny charakter. Szacunek (prognoz)
waha cyklicznych na okresy przysze opieramy jednoczenie na wielu przesankach, a mianowicie analogiach co do ksztatu poprzednich cykli, ewentualnie ksztatowania si zmiennych wyprzedzajcych, których zmiany wczeniej
mog informowa nas o tym, co si moe wydarzy w przyszoci, na podstawie
informacji rynkowej z rónych róde. Istotn rol odgrywa tutaj prognosta dokonujcy selekcji czynników i oceniajcy ich wano .
Na podstawie przeprowadzonych analiz mona zaproponowa pewne
rozwizania metodyczne przydatne w prognozowaniu cen wybranych surowców
rolnych w Polsce na podstawie modeli szeregów czasowych. Do prognozowania
cen zbó mona rekomendowa nastpujce metody:
x klasyczn dekompozycj szeregu czasowego – metoda ta zasadniczo jest
odporna na zmiany strukturalne, mona przy okazji wykorzysta wiedz
eksperck w celu przewidywania skadnika cyklicznego;
x metod regARIMA ze zmiennymi dla uchwycenia zmian strukturalnych,
jest ona oprogramowana w ramach procedury X-12-ARIMA;
x modele Holta (po wczeniejszym wyeliminowaniu sezonowoci) lub Holta-Wintersa z czynnikiem wygadzajcym.
Prognozowanie cen mleka i produktów mlecznych ma swoj specyfik
wyraajc si tym, e modele s z reguy dobrze dopasowane do danych (dane
s wygadzone), ale prognozy w horyzoncie jednego roku nie s ju tak dokadne. rednie bdy prognoz wygasych na 12 miesicy naprzód wykonane w latach 2008-2011 wyniosy 14-16%, co i tak jest wartoci dwukrotnie nisz ni
w przypadku prognoz cen pszenicy [Hamulczuk, Klimkowski 2011]. Moliwe
jest równie pojawianie si nagych szoków, czsto popytowych, wyraajcych
si gwatownymi zmianami cen (np. lata 2007-2008). Biorc pod uwag te
wszystkie uwarunkowania, sugerujemy klasyczn dekompozycj szeregu czasowego. Jej zastosowanie wie si z moliwoci eksperckiego przewidywania
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waha cyklicznych, które wynikaj z wielu czynników: popytowych, ogranicze
produkcyjnych oraz czynników natury psychologicznej (uwaga: w przypadku
cen SMP brak jest sezonowoci). Naley mie na uwadze to, e cykle te w niewielkim stopniu powizane s z innym cyklami w rolnictwie. Metod dekompozycji mona zmodyfikowa w ten sposób, e po eliminacji sezonowoci oraz
trendu pozosta cz zmiennoci mona prognozowa za pomoc modelu Holta z trendem gasncym lub te na podstawie modelu autoregresji (rzdu 1-3). Do
prognozowania tych cen mona wykorzysta równie modele SARIMA oraz
regARIMA. Mog to by modele zarówno z sezonowym, jak i niesezonowym
rónicowaniem danych.
Specyfika prognozowania cen paconych za ywiec producentom rolnym
wynika std, e poszczególne rodzaje misa s dobrami substytucyjnymi. Zatem
musz istnie midzy ich cenami silne zalenoci. Jednak wyniki analiz wskazuj, e to jedynie ceny drobiu i ceny wieprzowiny maj zbliony przebieg (trend,
cykl, sezonowo ). Ceny woowiny charakteryzuj si du podatnoci na szoki (przykad BSE, integracja z UE, uregulowania handlu midzynarodowego).
Powoduje to, e prognozowanie tych cen moe odbywa si na podstawie rónych modeli lub te z rónymi specyfikacjami. W wietle tego do prognozowania cen misa mona rekomendowa kilka rónych metod.
W szeregach cen wieprzowiny, drobiu czy baraniny brak jest wikszych
zmian strukturalnych, std te mona je prognozowa na podstawie wikszoci
modeli przewidzianych do prognozowania zjawisk z wahaniami sezonowymi
i trendem (i cyklicznoci). Ceny woowiny charakteryzuj si nagymi skokami, std przed ich prognozowaniem wymagana jest linearyzacja danych z uwagi
na szoki w roku 2004 (wejcie do UE) i 2001 (BSE). Z omawianych modeli
bezporednio mona jedynie zastosowa model regARIMA. Klasyczn dekompozycj szeregu czasowego mona proponowa szczególnie w przypadku cen
wieprzowiny i drobiu, gdzie wahania cykliczne maj znaczcy udzia w zmiennoci danych.
Jednym z rozwiza przy prognozowaniu cen misa jest eliminacja waha sezonowych (klasyczna dekompozycja lub X-12-ARIMA), a nastpnie zastosowanie modelu ARIMA lub modelu Holta z trendem gasncym. Metod
regARIMA równie mona uywa do prognozowania cen drobiu, wieprzowiny i baraniny. Obok ujcia dynamiki trendu i sezonowoci umoliwia ona
uchwycenie efektu ruchomych wit Wielkanocnych (wzrost popytu w tym
okresie). Do prognozowania cen wieprzowiny i drobiu mona te wykorzysta
modele ekonometryczne z trendem, zmiennymi zero-jedynkowymi oraz opónieniami autoregresyjnymi.
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3. Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie
modeli ze zmiennymi objaniajcymi
Prognozujc ceny surowców rolnych mona zaoy , e s one funkcj
innych czynników (tzw. zmiennych objaniajcych). Mimo e podejcie to wydaje si by bardzo interesujce, w porównaniu do modeli szeregów czasowych
pojawia si szereg dodatkowych trudnoci. Kluczowy w budowie modelu wydaje si wybór najlepszego zestawu zmiennych objaniajcych i ustalenie ich wartoci w okresie prognozowanym. Przyjcie niepoprawnych wielkoci dla okresu
prognostycznego powoduje, e mimo dobrego modelu ostateczny efekt w postaci prognoz moe by niezadowalajcy. W tym rozdziale przedstawimy najwaniejsze tego typu modele oraz moliwoci 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 opónie 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
miesicznych czy kwartalnych praktycznie brak takich moliwoci. Z tego powodu czsto rozbudowuje si je do postaci dynamicznej poprzez wczenie
zmiennej czasowej do grona zmiennych objaniajcych oraz uwzgldnienie
opónie zmiennej objanianej i zmiennych objaniajcych.
Koncepcje rozwizania tego problemu mog mie róny charakter. Interesujcym podejciem moliwym do wykorzystywania w tego typu prognozowaniu jest koncepcja modelowania zgodnego [Zieliski 1991]. Dynamiczny model
zgodny to taki model przyczynowo-skutkowy, który uwzgldnia informacje
o wewntrznej strukturze badanych procesów objanianych i objaniajcych
(trend, sezonowo , autoregresja) tak, aby proces resztowy mia wasnoci biaego szumu (innymi sowy losowe).
Model zgodny dla dwóch procesów (mona go rozszerzy na wiksz
liczb procesów egzogenicznych) Yt i Xt zawierajcy wszystkie wewntrzne
skadniki poszczególnych procesów mona zapisa w postaci zalenoci [Osiska (red.) 2007]:
q
q
Yt mt  ¦s 1 E sYt s  ¦s 0 D s X t s  H t ,
(3.1)
gdzie: mt to warto rednia zawierajca: wyraz wolny (const), trend (Tt), skadnik sezonowy (St) lub jednoczenie wszystkie te czynniki; , E to parametry
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modelu; Yt, Yt-s to proces endogeniczny w czasie biecym t i opónionym t-s;
Xt, Xt-s to proces egzogeniczny w czasie biecym t i opónionym t-s; Ht to proces 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 opónionych wartoci zmiennej objanianej, równie biece i przesze wartoci zmiennych objaniajcych.
Sam proces doboru poszczególnych komponentów i opónie, tzw. specyfikacja dynamicznego modelu zgodnego, obejmuje nastpujce kilka kroków
[Osiska (red.) 2007]. W pierwszym dokonuje si analizy wewntrznej struktury
procesu endogenicznego i procesów egzogenicznych w celu okrelenia oraz wyodrbnienia trendu i sezonowoci, a take ustalenia rzdów opónie poszczególnych procesów. W drugim nastpuje specyfikacja ogólnego modelu zawierajcego maksymalny stopie wielomianu trendu, sezonowo oraz maksymalny
rzd autoregresji dla kadego procesu. Kolejny krok to estymacja modelu zgodnego uwzgldniajcego wszystkie wyspecyfikowane skadniki. W kolejnym etapie nastpuje redukcja (uproszczenie) modelu poprzez eliminacj nieistotnych
zmiennych oraz jego weryfikacja. Ostatni etap to interpretacja ocen parametrów
strukturalnych oraz wykorzystanie modelu do prognozowania.
Zblionym i jeszcze bardziej uogólnionym jest podejcie LSE (London
School of Economics) propagowane przez Hendriego [2005]. W literaturze
znajduj si róne propozycje algorytmizacji (automatyzacji) tego podejcia pod
nazw Gets (general-to-specific). Model ten moe znale praktyczne zastosowanie w przypadku prognozowania szeregów czasowych cen o rónej czstotliwoci. W szczególnoci jest uyteczne jego zastosowanie do prognozowania cen
miesicznych czy kwartalnych na podstawie zalenoci z innymi cenami (dóbr
substytucyjnych czy komplementarnych). Jednak wyznaczenie prognozy w tym
przypadku, podobnie jak w zdecydowanej wikszoci metod ze zmiennymi objaniajcymi, wymaga znajomoci wartoci zmiennych objaniajcych w okresie
prognozowanym.

3.2. Modele wielorównaniowe VAR i VECM
Modele jednorównaniowe nie uwzgldniaj wielokierunkowych zalenoci midzy zmiennymi. Zakada si, e cz ich ma charakter endogeniczny,
a inne s wzgldem nich egzogeniczne. W rzeczywistoci zalenoci s wielokierunkowe – nastpuj sprzenia zwrotne lub nie jestemy 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] powoduje, e nie musimy podejmowa takiej decyzji. Co istotne, jej wykorzystanie eliminuje konieczno prognozowania lub zakadania zmiennych objaniajcych na okres prognostyczny. Po prostu wszystkie zmienne w ramach ukadu
równa s prognozowane jednoczenie.
Wektorowy model autoregresyjny (VAR) zawiera zestaw regresji kadej
ze zmiennych prognozowanych (nieopónionych) wzgldem wszystkich ich
opónie. Mona to zapisa w postaci wzoru [Kuside 2000]:
Yt A 0 D t  A 1 Yt 1  A 2 Yt  2  ....  A p Yt p  u t
(3.2)
gdzie: Yt jest wektorem obserwacji na biecych wartociach wszystkich
n zmiennych, D jest wektorem deterministycznych skadników (wyraz wolny,
zmienna czasowa, zmienne zero-jedynkowe sezonowe i inne), A0, A1,…,Ap to
wektory parametrów modelu, ut to wektor stacjonarnych zakóce losowych, za
p to optymalne opónienie w modelu VAR.
W modelu tym prognoza dowolnej zmiennej zaley od poprzednich
p wartoci danej zmiennej i pozostaych zmiennych. Rzd opónienia p, powinien by tak dobrany, aby odzwierciedla naturalne zalenoci oraz aby wyeliminowana zostaa autokorelacja reszt modelu. Z reguy w takim modelu wystpuj 2-4 zmienne. Cz zmiennych moe mie równie charakter
egzogenicznych, dla których wymagane s prognozy.
Model VAR znajduje zastosowanie w przypadku zmiennych stacjonarnych i trendostacjonarnych. Jeeli zmienne nie s stacjonarne, naley je doprowadzi do stacjonarnoci poprzez operacj rónicowania. Jeeli jednak midzy
zmiennymi wystpuje zaleno kointegracyjna wyznaczajca równowag dugookresow, wówczas stosujemy modele VECM (Vector Error Correction Models). Kointegracja ma miejsce wówczas, gdy zmienne maj zblion dynamik
dugookresow (jest to bardzo uproszczona definicja). Model wektorowej korekty bdem (VECM) stanowi transformacj modelu VAR do postaci danej wzorem [Kuside 2000]:
(3.3)
Yt A 0 D t  Yt 1   1 Yt 1  ....   p 1 Yt p 1  u t
gdzie:
 = – (IK–A1–…–Ap), jest macierz, któr mona zdekomponowa na: macierz
parametrów zawierajcych efekty dugookresowe (wektory kointegracyjne)
i macierz szybkoci dostosowa zmiennych do relacji dugookresowej;
i = – (Ai+1+…+Ap) jest macierz parametrów krótkookresowych;
i = 1,…, p-1.
Prognoza tworzona na podstawie modelu VECM jest efektem zalenoci
dugo- i krótkookresowych midzy zmiennymi (np. cenami). O ile w krótkich
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okresach wystpuj odchylenia od równowagi dugookresowej, to wraz ze wzrostem horyzontu prognozowania ukad cen si stabilizuje, dc do równowagi
dugookresowej.
Modele te maj charakter dosy uniwersalny i pozwalaj na uchwycenie
zarówno prawidowoci wystpujcych w szeregach czasowych oraz interakcji
midzy cenami krajowymi, wiatowymi czy czynnikami zewntrznymi. Strukturalizacja tych modeli pozwala równie na poznanie prawidowoci wystpujcych na rynku, które mog by wykorzystywane przy nieformalnym (opinie
ekspertów) prognozowaniu cen. Generalnie, specyfikacja równa modeli VAR
i VECM nastrcza pewnych trudnoci. Wi si one z ustaleniem zestawu
zmiennych endogenicznych, skadu zmiennych egzogenicznych (i ich przeksztace), czy te opónie wartoci zmiennych endo- i egzogenicznych.

3.3. Modele równowagi czstkowej
Z uwagi na szczegóowe okrelenie powiza pomidzy rynkami (sektorami) a instrumentami polityki ekonomicznej, modele równowagi czstkowej s
czsto wykorzystywane do oceny zmian na rynkach rolnych, gdzie polityka pastwa ma dosy due znaczenie. Modele te pozwalaj dokadniej analizowa powizania wewntrz sektora i midzy sektorem a jego otoczeniem ni modele
równowagi ogólnej [Conforti 2001]. Modele równowagi czstkowej wykorzystuje si w dwóch zasadniczych celach: do wykonywania projekcji i przeprowadzania symulacji. Prognoza nazywana jest projekcj lub te scenariuszem bazowym, który przedstawiany jest jako najbardziej prawdopodobny obraz
rzeczywistoci w wietle obecnej wiedzy i przyjtych zaoe, co do zmiennych
egzogenicznych, takich jak: pogoda, zaoenia makroekonomiczne czy zaoenia dotyczce ksztatowania si polityki rolnej i handlowej. Zakada si te typowe zachowania, jeeli chodzi o pogod czy wzrost gospodarczy oraz status
quo polityki gospodarczej.
Do najbardziej znanych modeli równowagi czstkowej sektora rolnego
nale model AGLINK-COSIMO (FAO-OECD) oraz model FAPRI (Instytut
FAPRI). Z ich wykorzystaniem corocznie przygotowywane s dugookresowe
projekcje (okoo 10-letnie) dla najwaniejszych rynków rolnych w wiecie
i przedstawiane w formie raportów. Przy opracowaniu projekcji wykorzystuje
si podejcie iteracyjne, które obejmuje elementy modelowania wraz z duym
udziaem wiedzy eksperckiej. Wicej na temat procedury tworzenia projekcji
mona znale : http://www.fapri.iastate.edu/, http://www.oecd.org/site/oecdfaoagriculturaloutlook/oecd-faoagriculturaloutlook-tools.htm.
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Wród zmiennych, dla których wykonywane s projekcje, s równie ceny surowców rolnych. Cena równowagi ustalana jest na poziomie, przy którym
nastpuje „wyczyszczenie” rynku, tzn. popyt globalny równy jest globalnej poday. Rol cen wiatowych peni ceny referencyjne notowane w krajach, regionach czy portach uznawanych za wyznacznik dla cen w wiecie. Dla wikszoci
krajów (regionów) przyjmuje si zaoenie maej otwartej gospodarki, zakadajc, e ceny krajowe s funkcj cen wiatowych. Rónice midzy cen krajow
a wiatow wynikaj z uwzgldnienia kosztów transportu, jakoci produktów
czy wpywu polityki handlowej (taryfy, podatki, subsydia, itp.).
Unia Europejska reprezentowana jest w modelach FAPRI oraz AGLINKCOSIMO w postaci agregatu UE-27 lub te w podziale na stare i nowe kraje
czonkowskie. Z tego powodu brak jest szczegóowych prognoz dla rynku polskiego. Potencjalne przeoenie 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 zaoeniu odpowiedniego kursu walutowego umoliwia obliczenie prognoz (projekcji) cen surowców rolnych w Polsce.
Projekcje dla poszczególnych krajów UE mona natomiast uzyska , wykorzystujc model AGMEMOD. AGMEMOD jest ekonometrycznym, dynamicznym i wieloproduktowym modelem sektora rolnego Unii Europejskiej, który w swojej konstrukcji jest zbliony do modelu FAPRI. Szerzej na temat
modelu mona znale na stronie projektu: http://www.agmemod.eu/.
Model AGMEMOD jest poczony z innymi modelami (projekcjami) poprzez ceny wiatowe. Prognozy cen wiatowych przyjmuje si za opracowaniami wykonanymi przez FAPRI, OECD-FAO czy USDA. Wychodzc z zaoenia
tzw. „maej otwartej gospodarki”, przyjmuje si, e ceny wiatowe poszczególnych surowców wpywaj na ich odpowiedniki w UE, tzw. ceny kluczowe (reprezentujce ceny w UE). Ceny krajowe zale z kolei od cen kluczowych.
W równaniach cen krajowych wystpuj równie opónione zmienne obrazujce
samowystarczalno kraju, dla którego wyliczana jest cena, oraz kraju, dla którego mamy cen kluczow lub samowystarczalno caej UE [Chantreuil i in.
2012]. Uwzgldnienie samowystarczalnoci umoliwia odchylenia cieki
ksztatowania si cen krajowych od cieki cen kluczowych czy wiatowych
(w zalenoci od tego, czy dany kraj jest eksporterem netto czy te nie, ceny
krajowe mog by nisze lub wysze od cen kluczowych).
Niestety projekcje z modelu AGMEMOD nie s publikowane jak dotychczas w sposób periodyczny, dlatego te tego typu projekcje nie maj wikszego
znaczenia dla szerszej grupy odbiorców. Jednak w przyszoci planuje si publikacje raportów z tego typu projekcjami.
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Modele równowagi su do wykonywania projekcji dugookresowych,
które nie s uznawane za typowe prognozy. Stanowi natomiast jedno z niewielu róde informacji o przewidywanej sytuacji rynkowej w dugim okresie.
Z analiz wynika [Hamulczuk (red.) 2011], e dokadno projekcji cenowych
niestety jest niedua i nie odbiega od dokadnoci prognoz wykonywanych za
pomoc funkcji trendu.

3.4. Kwestie aplikacyjne
Problem prognozowania na podstawie modeli, które zakadaj wystpowanie powiaza midzy zmiennymi wie si przede wszystkim ze stopniem
kompleksowoci i wzajemnej zgodnoci wykonanych prognoz. Kompleksowo oznacza budow takiego systemu/algorytmu, w którym bd wykonywane
prognozy dla wszystkich waniejszych zmiennych. Zgodno oznacza istnienie
powiza miedzy prognozami, np. zaoenie wzrostu cen zbó powinno, ceteris
paribus, znale odzwierciedlenie w prognozach wskazujcych na wzrost cen
misa. Nielogiczne byoby zaoenie, e wzrost kosztów produkcji nie przeoy
si, niekoniecznie natychmiast, na wzrost cen misa. Oznacza to zaoenie pewnej przyczynowoci i prognozowanie zmiennych w kolejnoci, poczynajc od
tych które s najbardziej egzogeniczne, a do tych, które wydaj si by skutkiem (zmienne endogeniczne).
Prognozujc w horyzoncie rednio- i dugookresowym ceny surowców
rolnych w Polsce na podstawie modeli ilociowych mona podej to tego
w róny sposób. Po pierwsze, mona prognozy obliczy za pomoc funkcji
trendu dopasowanych do danych historycznych z uwzgldnieniem zmian
strukturalnych. Jest to rozwizanie niekonieczne dajce zgodne prognozy. Po
drugie, mona w tym celu wykorzysta model równowagi czstkowej
AGMEMOD i przyj rozwizanie bazowe jako najbardziej prawdopodobny
obraz przyszoci. Po trzecie, prognozujc ceny surowców rolnych w rednim
i dugim okresie, mona wykorzysta dostpne ju projekcje cen wiatowych,
przyjmujc, e ceny krajowe s funkcj cen na rynkach midzynarodowych
oraz kursu walutowego. Ceny wiatowe mona przyj na podstawie dostpnych projekcji z modeli FAPRI, AGLINK-COSIMO czy USDA. W modelach
tych zakada si szereg powiza midzysektorowych, co powoduje, e nie
ma zasadniczych sprzecznoci w zaoeniach lecych u podstaw projekcji
cenowych (zgodno i kompleksowo ).
Dugookresowe projekcje cen wiatowych s dostpne w raportach
FAO-OECD, FAPRI czy USDA. Mona przyj projekcje z dowolnego modelu lub te urednia projekcje otrzymywane z rónych modeli. Innym roz-
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wizaniem jest korygowanie cen wiatowych przez analityków wedle ich
uznania. Kluczowe znaczenie ma równie przyjcie odpowiedniego poziomu
kursu walutowego. Równie tutaj moemy wykorzysta istniejce publikacje
z prognozami. Przykadowo, mona 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 moemy zapisa w postaci logarytmiczno-liniowej:
ln Pt K E0  E1 ln Et  E2 ln PtW  H t ,
(3.4)
gdzie:
Pt K – ceny krajowe surowca wyraone w walucie krajowej,
PtW – ceny wiatowe surowca wyraone w innej walucie (np. w USD),
Et – kurs walutowy (np. PLN/USD),
E 0 , E1 , E 2 – parametry modelu,

H t – skadnik losowy.
Równanie 3.4 mona oszacowa za pomoc klasycznej metody najmniejszych kwadratów lub te dokona kalibracji parametrów na podstawie szacunków eksperckich. W obydwu tych przypadkach wartoci wspóczynników E1 , E 2
powinny by dodatnie i wyraa procentowe reakcje cen polskich na zmiany cen
wiatowych (w USD) i zmiany kursu walutowego. Zatem, jeeli rynki s silnie
zintegrowane, wielkoci te powinny by bliskie jednoci, jeeli nie, to powinny
by niskie.
Dosy czsto na rynkach rolnych mamy do czynienia ze zmianami relacji
cen krajowych do cen wiatowych. Wynika to z oddziaywania polityki rolnej
i handlowej, kosztów transakcyjnych oraz lokalnych uwarunkowa popytowopodaowych. Zatem, naley uwzgldni w modelach te odchylenia, w tym konwergencj cen krajowych do poziomu cen wiatowych. Efekt zmian uwarunkowa rynkowych, gównie polityki handlowej, mona uchwyci za pomoc
zmiennych sztucznych. Jeeli zmiana miaa charakter nagy, wówczas wystarczy
wczy do modelu zmienn binarn zawierajc zera do momentu wstpienia
do UE i jeden od tego momentu. Dziki temu zabiegowi moemy uzyska lepsze oszacowania parametrów oraz poprawi jako modelu.
Na rys. 3.1 zawarto przykad projekcji bazowych uzyskanych z wykorzystaniem modelu równowagi czstkowej AGMEMOD. Istotnym faktem jest
pewna zgodno tych prognoz wynikajca z powiza midzy 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
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W prognozowaniu krótkookresowym zakadamy, e wykorzystujemy dane o czstotliwoci miesicznej lub tygodniowej. Prognozujc ceny surowców
rolnych w Polsce na podstawie zalenoci o charakterze przyczynowo-skutkowym mona wykorzysta szereg modeli opisanych w podrozdziaach 3.1
i 3.2, stosujc alternatywne rozwizania w tym zakresie. Mianowicie, mona
oszacowa modele VAR/VECM lub modele jednorównaniowe, wykorzystujc
tylko informacje o cenach polskich. Przyjmuje si wtedy, e ceny wyraaj
wpyw ju innych czynników i nie ma koniecznoci wczania innych zmiennych 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 mona czy ze sob
w sposób kaskadowy, podstawiajc prognozy ju wczeniej wykonane do kolejnych modeli. Rozwizanie to mona wzbogaci , wykorzystujc dodatkowo dane
o czynnikach makroekonomicznych, cenach energii, kursach, itp. w Polsce.
Rozszerzajc zakres analizy, mona te podj prób przygotowania
kompleksowego systemu prognoz zmiennych makroekonomicznych, cen wiatowych i cen krajowych. Równie tutaj, zasadnicz kwesti jest czenie modeli
w cao . Wydaje si, e najpierw naleaoby wykona prognozy dla cen i parametrów rynkowych znajdujcych si poza sektorem rolnym (zmienne makroekonomiczne, ceny paliw). Nastpnie naleaoby przej do modeli i prognoz
wiatowych cen surowców rolnych budowanych z uwzgldnieniem najwaniej34

szych informacji makroekonomicznych. Dopiero w kolejnym kroku mona
przej do modelowania cen krajowych, uwzgldniajc przy tym prognozy obliczone w dwóch poprzednich etapach.
Generalnie, najwaniejszym problemem wymagajcym rozstrzygnicia
jest to, czy i w jaki sposób czy poszczególne modele ze sob, po to, aby uzyska spójny obraz przyszoci. czenie modeli moe polega na wczaniu wyników (prognoz) z jednego modelu w formie zmiennych egzogenicznych do innych modeli. Aby to zrobi , naley przede wszystkim odpowiedzie na pytanie,
które rynki naley modelowa jako pierwsze. Odpowied na to pytanie mona
uzyska zarówno na podstawie wiedzy eksperckiej, jak i wyników testowania
przyczynowoci. Powizanie modeli w system polega na wczaniu zmiennych
(i prognoz) z modeli oszacowanych wczeniej do zestawu zmiennych egzogenicznych w kolejnych modelach.
Naley mie wiadomo , e bdy prognoz z modeli zmiennych makroekonomicznych i cen wiatowych bd przenoszone na rynek polski. Dlatego te,
warto generowa prognozy wedug rónych specyfikacji modeli. Zmieniajc
kolejno szacowanych modeli oraz zestawy zmiennych endogenicznych i egzogenicznych, uzyskujemy alternatywne warianty prognoz. Generalnie liczba
alternatywnych modeli dla tych samych zmiennych jest dua. Podstawowe problemy wi si z kolejnoci szacowania modeli dla poszczególnych zmiennych oraz sposobem czenia poszczególnych modeli ze sob. Std naleaoby
si zastanowi nad pewnym urednianiem wyników i wczeniem ekspertów
w proces weryfikacji uzyskanych wyników.
Dodatkowo na wielu rynkach dochodzi do rónego rodzaju szoków, co
ma swoje odzwierciedlenie w nagych duych zmianach poziomów cen z okresu
na okres, szczególnie po zbiorach. Powoduje to komplikacj w procesie prognozowania, objawiajc si brakiem spenienia zaoe normalnoci rozkadu
skadnika losowego. Rozwizaniem tego problemu jest albo linearyzacja
 nych, albo uycie zmiennych zero-jedynkowych dla uwzgldnienia zmian
turalnych.
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4. Prognozowanie cen detalicznych ywnoci
ywno jest podstawowym dobrem zaspokajajcym potrzeby fizjologiczne czowieka. Stopie zaspokojenia potrzeb wynika midzy innymi z poziomu cen rynkowych produktów ywnociowych. Poziom rynkowych cen
ywnoci, jako dobra finalnego, równie determinuje decyzje produkcyjne rolników czy te przetwórców. Std analiza zmian cen ywnoci i ich prognozowanie ma istotne znaczenie dla uczestników rynku oraz polityki pastwa. W tym
rozdziale pokrótce odniesiemy si do najwaniejszych problemów zwizanych
z krótkookresowym prognozowaniem cen detalicznych ywnoci.

4.1. Istota i koncepcje prognozowania cen detalicznych ywnoci
Mówic o cenach detalicznych ywnoci (produktów ywnociowych)
moemy mie na myli po pierwsze poszczególne produkty, takie jak np. mka,
mleko, czy opatka wieprzowa. Przy czym, moe by to produkt o rónych parametrach, zrónicowanej wielkoci opakowania czy rónej przestrzennej lokalizacji produktu. Po drugie, mona bra pod uwag agregaty cenowe, tzw.
wskaniki cen detalicznych przedstawiajace ksztatowanie si cen wybranej
grupy produktów. Wskaniki te, równie mog by w rónym stopniu zagregowane (w ujciu przestrzennym, temporalnym czy produktowym). Wskaniki cen
s najczciej przedstawiane w postaci m/m lub r/r, natomiast do celów prognozowania mog by te przeksztacone do postaci indeksu jednopodstawowego.
Modelujc i prognozujc ksztatowanie si cen detalicznych ywnoci naley mie na uwadze, e s one funkcj bardzo wielu czynników. Opisano to
ogólnie w rozdziale 1.2. Mona to te zobrazowa w postaci schematu przedstawionego na rys. 4.1. Praktyczne uwzgldnianie wszystkich czynników w modelu jest niemoliwe i nie ma adnego sensu. Std przyjmuje si pewne zaoenia pozwalajce na uproszczenie procesu modelowania i prognozowania
[Hamulczuk i. in. 2014].
W najprostszym ujciu mona wyj od zaoenia, e w cenach konsumenckich poszczególnych produktów (czy te agregatów) zawarte s wszystkie
dostpne informacje rynkowe. Nie ma wic potrzeby poszukiwania przyczyn ich
zmian i budowy skomplikowanych modeli, w których role zmiennych objaniajcych peniyby czynniki popytowe, ceny rolne czy kursy walutowe. Stosujemy
wówczas jednorównaniowe modele szeregów czasowych: SARIMA, regARIMA, czy te modele wygadzania wykadniczego. Pewn wad tego podejcia
jest to, e prognozy mog charakteryzowa si pewn niezalenoci. Bez-
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sprzeczna zaleta zwizana jest z niskimi kosztami (czas, zakres danych, wiedza)
wygenerowania takiej prognozy przy dokadnoci zblionej do dokadnoci prognoz uzyskiwanych z bardziej skomplikowanych modeli.
Rysunek 4.1. Czynniki ksztatujce zmiany detalicznych cen ywnoci w Polsce
Sytuacja gospodarcza na rynkach globalnych:
popyt, koniunktura, ceny energii, kursy walutowe itp.

wiatowe ceny surowców rolnych

Ceny surowców rolnych
w Polsce

Sytuacja ogólnogospodarcza w Polsce:
popyt, ceny energii, CPI itp.

Ceny detaliczne ywnoci
w Polsce

ródo: Hamulczuk i in. [2014].

W drugim ujciu równie nie korzystamy z danych statystycznych innych
ni szeregi czasowe cen detalicznych produktów ywnociowych czy CPI ywnoci. W odrónieniu od pierwszego podejcia mona zaoy , e ceny poszczególnych produktów ywnociowych s ze sob skorelowane lub midzy nimi
zachodz zalenoci o charakterze przyczynowym. Zalenoci te s pochodn
wspólnych czynników oddziaujcych na poziom cen (np. popytu, energii, kursów) czy te pochodn powiza substytucyjnych i komplementarnych miedzy
produktami lub grupami produktów. W tym przypadku moemy zastosowa
modele VAR/VECM, model Engla-Grangera czy modele zgodne. Prognozy obliczone w pierwszych etapach mona przyj jako zmienne objaniajce w modelach oszacowanych w kolejnych krokach.
W trzecim podejciu, modele mona oprze na zalenociach wystpujcych na rynku krajowym midzy cenami detalicznymi ywnoci a cenami rolnymi i uwarunkowaniami ogólnogospodarczymi. Mona przyj , e w krótkim
okresie dominujcy kierunek przepywu informacji (sygnaów) nastpuje w kierunku cen detalicznych, a informacje zwrotne maj niewielkie znaczenie. Wymaga to w pierwszej kolejnoci obliczenia prognoz dla zmiennych makroekonomicznych oraz prognoz dla cen surowców rolnych. Zmienne te peniyby rol
zmiennych objaniajcych w takich modelach, jak ECM, regARIMA, modele
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zgodne. Zalet tego ujcia jest stosowanie jednakowych prognoz zmiennych egzogenicznych dla wszystkich przypadków. Mona te przyj wzajemne (i wielokierunkowe) powizania midzy cenami detalicznymi, cenami surowców rolnych oraz czynnikami makroekonomicznymi (modele VAR/VECM). Pewnym
sposobem powizania prognoz cen detalicznych ze sob jest wykorzystanie
wczeniej wykonanych prognoz zmiennych (detalicznych) jako zmiennych egzogenicznych w kolejnych modelach. Wad tego podejcia jest to, e z kadego
modelu bdziemy uzyskiwali za kadym razem inne prognozy zmiennych makroekonomicznych i cen rolnych.
Czwarte podejcie ma charakter najbardziej kompleksowy, ale te jest
najbardziej czasochonne i kosztochonne. Mimo to nie gwarantuje, e prognozy
cen detalicznych bd dokadniejsze ni na podstawie modeli szeregów czasowych. Naleaoby wyj od sytuacji w gospodarce wiatowej. Najpierw oszacowa modele i obliczy prognozy dla podstawowych wskaników sytuacji globalnej. Cz prognoz mona przyj za innymi instytucjami (modelami).
Stanowioby to podstaw dla oszacowania modeli i prognoz zmiennych makroekonomicznych w Polsce oraz wiatowych cen surowców rolnych. Nastpnie
mona je wykorzysta do prognozowania cen detalicznych ywnoci w Polsce
(z pominiciem cen rolnych w Polsce) lub prognozowania cen rolnych w Polsce,
a nastpnie cen detalicznych (inaczej rozszerzy podejcie trzecie).

4.2. Metody prognostyczne i ich aplikacja
Do prognozowania cen detalicznych ywnoci mona wykorzysta zasadniczo te same metody co do prognozowania cen surowców rolnych (podrozdziay 2.2. oraz 3.1 i 3.2). Istotna rónica polega na tym, e szeregi czasowe opisujce ksztatowanie si cen detalicznych ywnoci charakteryzuj si nisz
zmiennoci, ni szeregi czasowe cen surowców rolnych. Uatwia to w pewnym
sensie zadanie, jednak w tych cenach czciej pojawiaj si zmiany strukturalne
zwizane z polityk pastwa (zmiany podatku VAT) oraz czciej pojawia si
statystycznie istotny efekt Wielkanocy. Prognozujc ceny detaliczne produktów
indywidualnych, czy te wskaniki inflacji poszczególnych agregatów na podstawie zalenoci przyczynowych, naley wzi pod uwag szersze spektrum
czynników. O ile w przypadku cen rolnych w krótkim okresie czynniki podaowe zdecydowanie przewaay, o tyle w przypadku cen detalicznych czynniki
podaowe czsto maj podobne znaczenie jak czynniki popytowe.
Do krótkookresowego prognozowania cen detalicznych ywnoci (w tym
wskaników inflacji) mona wykorzysta szereg rónorodnych modeli. Modele
SARIMA oraz regARIMA to modele, w których proces generujcy dany szereg
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zosta opisany przy pomocy struktury autokorelacyjnej szeregu, a wic struktury
zalenoci midzy biec wartoci badanej zmiennej a jej wartociami zaobserwowanymi w przeszoci. Uwzgldnienie dodatkowych zmiennych deterministycznych pozwala na uchwycenie zmian zwizanych z wystpowaniem kalendarzowych wit ruchomych oraz zmian strukturalnych.
Ekonometryczne modele szeregów czasowych mog by zastosowane, jeli nastpuje dosy szybki powrót do dugookresowego trendu. Istnieje te moliwo ich rozszerzenia o zmienne strukturalne. Modele VAR/VECM znajduj
praktyczne zastosowanie z uwagi na kompleksowo zalenoci midzy cenami
detalicznymi ywnoci, cenami rolnymi, czynnikami makroekonomicznymi,
uwarunkowaniami krajowymi i wiatowymi. Modele zgodne i modele korekty
bdem E-G mona równie zastosowa , przy czym przyjmuje si w nich zaoenie, e zmienna prognozowana jest cile endogeniczna w stosunku do pozostaych zmiennych. Tym samym utrudnione jest uchwycenie wielokierunkowych zalenoci midzy zmiennymi.
Stosowane mog by te modele wygadzania wykadniczego, bdce stosunkowo prostymi adaptacyjnymi metodami prognozowania, które same w sobie nie zawieraj zaoenia, e dany szereg zosta wygenerowany przez proces
generujcy dane o pewnej strukturze. Dopiero ujcie metod wygadzania wykadniczego w ramach klasy modeli przestrzeni stanów, opracowane przez Ord
i in. [1997] i Hyndman i in. [2008] umoliwia przedstawienie szeregów w postaci procesów stochastycznych.
Modele ETS (Error, Trend, Seasonality) to modele wygadzania wykadniczego ujte w postaci modeli przestrzeni stanów (przecznikowych). Zaoenie stochastycznej postaci modelu umoliwia odczytanie prognozy punktowej,
jak równie przedziaów ufnoci [Hyndman i in. 2008]. W metodach wygadzania wykadniczego, równie przedstawionych w ramach klasy modeli przestrzeni stanów, komponenty, takie jak poziom, trend, sezonowo mona odczyta
wprost z postaci modelu. Trend oraz sezonowo mog w nich oddziaywa na
siebie w sposób addytywny (A), multiplikatywny (M) albo w ogóle nie wystpowa (N). Biorc pod uwag fakt, e wpyw trendu moe by potencjalnie
równie osabiony w czasie poprzez uwzgldnienie tzw. parametru tumicego,
liczba modeli, którymi moemy opisa róne kombinacje tych komponentów
wynosi 15 (tab. 4.1). W ramach metody ETS, uwzgldnienie w modelach czynnika stochastycznego (bdu), który moe by addytywnie lub multiplikatywnie
powizany z pozostaymi komponentami, zwiksza liczb modeli do 30.
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Tabela 4.1. Specyfikacja modeli ETS dla addytywnych bdów
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Gdzie: Pt , " t , bt , st , H t – to kolejno: prognoza, poziom trendu, zmiana kierunku trendu,
sezonowo , bd; natomiast D , E , J , I to parametry modelu.
ródo: Hyndman i in. [2008].

Przykadowo, notacja ETS (A,A,N) oznacza specyfikacj kolejno: addytywny bd, addytywny trend, brak sezonowoci. Innymi sowy jest to zwyky
model Holta (z addytywnym bdem). Z kolei zapis ETS (A,Ad,A) oznacza, e
mamy do czynienia z addytywnym modelem Holta-Wintersa z czynnikiem tumicym trend (i z addytywnym bdem). Estymacja modeli ETS (dobór odpowiednich parametrów D , E , J , I i wartoci pocztkowych) przeprowadzana jest
z wykorzystaniem metody najwikszej wiarygodnoci. Wyboru najlepszego
modelu mona dokona na podstawie jednego z kryteriów informacyjnych. Estymacja modeli ETS zaimplementowana jest w EViews 8 oraz w programie R.
Na rysunku 4.2 przedstawiono przykadowe prognozy detalicznych cen
mleka obliczone na podstawie jednowymiarowych modeli szeregów czasowych
(regARIMA, ETS), jak równie modeli bazujcych na zalenociach przyczy-
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nowo-skutkowych (pozostae). 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, polega na zastosowaniu kilku alternatywnych modeli. Ostateczna prognoza jest
z reguy prognoz urednion lub te tak, która wydaje si prognocie (analitykowi) za najbardziej wiarygodn w wietle pozostaych informacji rynkowych.
Rysunek 4.2. Ceny detaliczne mleka UHT w Polsce i jego przykadowe
prognozy uzyskane z wykorzystaniem modeli ilociowych
3,10
mlekoUHT
ETS
regARIMA
MD1
MD2
ECM
VAR/VECM

3,00

2,90

2,80

2,70
sty12

lip12

sty13

lip13

sty14

lip14

MD – dynamiczny model szeregów czasowych, ECM – model korekty bdem
ródo: Opracowanie na podstawie Hamulczuk i in. [2014].
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Podsumowanie
Prognozowanie procesów gospodarczych moe przynosi wymierne korzyci uczestnikom rynku rolno-ywnociowego. Z jednej strony jest ono elementem procesu zarzdzania ryzykiem (prognozy krótkookresowe), z drugiej
strony stanowi moe podstaw podejmowania decyzji produkcyjnych czy inwestycyjnych w okresach rednich i dugich. Prognozowanie cen jest sposobem
uzyskiwania przewag konkurencyjnych podmiotów rynkowych, std z definicji
ma ono charakter mikroekonomiczny. Uczestnicy rynku, podejmujc decyzje,
ponosz ryzyko i musz sami dokona szacunku przyszej sytuacji rynkowej.
Prognozy i projekcje, które s ogólnie dostpne s tylko jednym z elementów
systemu informacyjnego stanowicego podstaw podejmowania decyzji gospodarczych. Tym samym nie mona oczekiwa , e pastwo (lub jego agendy) bdzie odpowiedzialne za generowanie prognoz, które z kolei stanowi bd bezporedni podstaw decyzji podmiotów gospodarczych. Rola pastwa
sprowadza si do stworzenia zintegrowanego systemu informacyjnego, w którym dane oraz inne informacje rynkowe pochodzce z rónych róde bd
ogólnodostpne, przez co wzronie racjonalno decyzji rynkowych.
Pastwo jest jednym z waniejszych graczy rynkowych (polityka ekonomiczna i inne decyzje administracyjne), std te dla swoich celów potrzebuje
równie wiedzy o przyszej sytuacji rynkowej. Jednym z obszarów tej wiedzy
jest ksztatowanie si cen detalicznych ywnoci oraz cen surowców rolnych.
W tym celu mona korzysta zarówno z opracowa znajdujcych si w ogólnym
systemie informacji rynkowej, jak równie warto posiada wasne komórki odpowiedzialne za prognozowanie i symulacje.
Do krótkookresowego prognozowania cen surowców rolnych oraz detalicznych ywnoci mona wykorzysta zasadniczo te same metody statystyczne,
jednak ich specyfikacja moe znaczco si róni midzy poszczególnymi rynkami towarowymi oraz midzy rynkiem rolnym a rynkiem detalicznym. Wyniki
bada wskazuj, biorc pod uwag dokadno prognoz, e rozbudowane modele o charakterze przyczynowo-skutkowym nie maj istotnej przewagi nad modelami szeregów czasowych.
Naley mie wiadomo , e nie zawsze jest moliwe wykorzystanie modeli ilociowych w prognozowaniu. Istotn przeszkod w modelowaniu jest brak
dostpnoci danych dla niektórych kategorii, wobec czego w krótkookresowym
prognozowaniu tych rynków znaczc role odgrywaj eksperci. Rola ekspertów
obok prognozowania równie sprowadza si do specyfikacji modeli ilociowych, ich parametryzacji oraz oceny realnoci i dopuszczalnoci prognoz.
Praktyka prognozowania wie si cile z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania. Due znaczenie odgrywaj koszty zakupu, koszty wej42

cia (nauki obsugi) oraz wiedza statystyczno-merytoryczna niezbdna do specyfikacji modeli. Analitycy i uczestnicy rynku maj do dyspozycji kilka ogólnodostpnych narzdzi, które mog uatwi proces prognostyczny, takich jak:
Excel, GRETL, JDemetra, czy program R. Na uwag zasuguje zwaszcza
darmowe oprogramowanie, które moe wspomaga uczestników rynku i analityków przy konstruowaniu prognoz cenowych. W pierwszym rzdzie jest to
Excel, który umoliwia obliczenie prognoz za pomoc modeli opartych na regresji (przy odpowiedniej specyfikacji równania, narzdzie Analiza danych)
oraz modeli wygadzania wykadniczego (przy rozpisaniu równa i zastosowaniu narzdzia Solver do optymalizacji staych wygadzania). W Excelu moliwa jest specyfikacja prostego modelu dekompozycji sezonowej i jego wykorzystanie do prognozowania. Zalet jest darmowy dostp, wad za brak
gotowych specyfikacji modeli.
Bardzo pomocne mog by te nakadki (Ad-ins) programu Excel. W ramach prac badawczych realizowanych w IERiG-PIB w ramach PW 2011-2014
zbudowano tego typu nakadk zawierajc nastpujce procedury (metody)
prognozowania na podstawie modeli szeregów czasowych: dekompozycj sezonow, ekonometryczne modele szeregów czasowych (moliwo ujcia trendu,
sezonowoci, zmian strukturalnych, opónie autoregresyjnych) oraz modele
wygadzania wykadniczego. Procedury te umoliwiaj praktycznie prognozowanie wikszoci szeregów czasowych cen surowców rolnych i cen detalicznych ywnoci. Obecnie nakadka ta jest w fazie testowania.
Szereg procedur modelowania, które mona w do atwy sposób wykorzysta do celów prognostycznych dostpnych jest w programie GRETL. S to:
model regARIMA w ramach procedur TRAMO-SEATS i X-12-ARIMA (automatyczny dobór modelu), modele ARIMA, model VAR, model VECM, oraz
model regresji liniowej umoliwiajcy specyfikacje wielu modeli ekonometrycznych, w tym modeli zgodnych. Zalet tego oprogramowania jest polski interfejs oraz literatura umoliwiajca posugiwanie si oprogramowaniem nawet
przez poczatkujcych (np. [Kufel 2007], [Hamulczuk 2013]). Bardzo du liczb procedur analityczno-prognostycznych dostpnych w rónych pakietach zawiera take program R. Jego wad s bardzo wysokie koszty wejcia z uwagi na
fakt, e oprogramowanie wymaga posugiwania si kodami.
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Cz II
Popyt i polityka rolna a równowaga wzrostu sektora
rolno-ywnociowego i jego konkurencyjno
W tej czci monografii, w syntetycznym ujciu, analizujemy czynniki popytowe oraz zwizane z polityka roln, które wpywaj na równowag wzrostu
sektora rolno-spoywczego. Szczególnie podnosimy wpyw efektów polityki rolnej, co okrelilimy jako rent polityczn, na wybory producentów rolnych1. Takie podejcie wynika z zaoenia, e w obecnym etapie rozwoju gospodarczego
Polski, to kwestie po stronie popytu i polityki, a nie po stronie poday warunkuj
równowag wzrostu w sektorze rolno-spoywczym2. Ujcie tego w kategoriach
rent politycznej i ekonomicznej jest now wartoci przeprowadzonych bada.
Równie autorsko wyprowadzone zostay formuy matematyczne bdce podstaw analizy i wnioskowania3.

5. Popytowe ograniczenia w modelu równowagi wzrostu
sektora rolno-ywnociowego
W tym rozdziale prezentujemy model odnoszcy si do popytowych
ogranicze równowagi wzrostu w sektorze rolno-spoywczym oraz jego empiryczn ilustracj.

5.1. Podstawy modelu popytu na produkty ywnociowe
Mona przyj , i o poziomie dochodów producentów rolnych ostatecznie
decyduje konsument4. Przy podziale na dobra ywnociowe i pozaywnociowe,

1

Stanowi to fundamentalne uwarunkowanie tego procesu.
Jest to przeciwstawne do polityki rolnej koncentrujcej si na kwestiach podaowych, co np.
miao miejsce w gospodarce centralnie planowanej. Strona popytowa to dzi dominujca
kwestia polityki rolnej, czego dowodzi bieca rzeczywisto . Obecnie, jak sdzimy, mamy
ekonomik popytow i instytucjonaln zwizan z analiz wpywu polityki rolnej na realne
procesy gospodarcze.
3
Przygotowanie tego rozdziau byo moliwe dziki wynikom bada prowadzonych wspólnie
z A. Bezat-Jarzbowsk i A. Sielsk.
4
O równowadze na rynku ywnociowym i rolnym przesdzaj indywidualne równowagi
konsumenta w sensie maksymalizacji jego funkcji uytecznoci. Trzeba te wiedzie , i nie
kady produkt – dla producenta to koszt (warto ) – staje si dobrem – dla konsumenta to
2
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funkcj celu konsumenta (mechanizm jego zachowa) determinujc jego popyt
moemy zapisa nastpujco5:
U ( P , ) o max

(5.1)

przy:
m P  CP 

C

(5.2)
gdzie: U – funkcja uytecznoci konsumenta, m – dochody konsumenta,
P – dobra pozaywnociowe, C P – ceny dóbr pozaywnociowych, – dobra
ywnociowe pochodzenia rolniczego, C – ceny tych dóbr ywnociowych.
Na tej podstawie mona wyznaczy popyt na ywno 6:
m CP

P.
C
C

(5.3)

W sensie podstawowym popyt na produkty ywnociowe jest okrelony
przez dwie ekonomiczne relacje zwizane z kategori rynku. Po pierwsze, przez
poziom realny cen produktów ywnociowych mierzony ich stosunkiem do dochodów konsumenta7:

m
. Drugi czynnik to relacje cen dóbr ywnociowych do
C

pozaywnociowych (przemysowych, usug itp.) oraz poziomu ich konsumpcji
w danym czasie, czyli:

CP
P.
C

Ceny produktów ywnociowych mog wic by rozpatrywane jako
wzgldnie „wysokie” bd „niskie”. Oba powysze wskaniki odzwierciedlaj te
realny poziom cen dóbr ywnociowych8. Równanie popytu (5.3) wynika z równowagi konsumenta (wybierany przez niego optymalny koszyk dóbr ywnocena i uyteczno (gdy jest nabyty). Std, koszt i cena to dwa odrbne procesy. Zrozumienie
tego jest trudne, ale istotne w ocenie równowagi wzrostu w sektorze rolno-spoywczym.
5
W penym wymiarze wyprowadzenia i dowody w [Rembisz, Sielska, Bezat, 2011].
6
Gdyby ten wzór (5.3) zróniczkowa , uzyskamy stopy zmian wielkoci ujtych w nim po
wC 1
wm 1
 stopa wzrostu cen ywnoci;
prawej jego stronie, tj.:
 stopa wzrostu dochodów;
m t
C
t
wC P 1
 stopa wzrostu cen dóbr pozaywnociowych.
CP t
7
Nie ma wic cen wysokich czy niskich, s jedynie wzgldnie wysokie lub niskie w stosunku
do dochodów lub w stosunku do cen innych dóbr. Ten ostatni wymiar wzgldnoci cen ujty
jest w drugim czynniku w tym równaniu wpywajcym na popyt na produkty ywnociowe.
8
Mona zauway , e „poziom tak ujtych cen realnych odzwierciedla relacje efektywnociowe wystpujce pomidzy producentami w gospodarce i w jej poszczególnych sektorach. Nie
jest te jedynie zaleny od producentów rolnych (czy producentów ywnoci). Jest on te zaleny od dochodów realnych konsumentów, co jest zdeterminowane wydajnoci pracy. Realny
poziom cen i std ich wzgldna „drogo ” czy „tanio ” to podstawowe uwarunkowania równowagi wzrostu w sektorze rolno-spoywczym. W tym te, jak w soczewce, odbija si efektywno tego sektora.
45

ciowych oraz pozaywnociowych). Jest to podstawowy mechanizm, co mona
zapisa 9:
wU
w

C

CP

wU
.
wP

(5.4)

Konsument kieruje si wic porównaniem ceny z uytecznoci produktu.

5.2. Funkcja popytu na produkty ywnociowe
D

Fundamentalnie funkcj popytu (

) na produkty ywnociowe warunku-

10

je dochód konsumenta ( m ) :
D

(5.5)

f (m)

a take wskanik udziau wydatków na ywno w wydatkach konsumenta:
C
m

m

D

f (m) .

(5.6)

Wskanik ten, jak wiadomo, winien male wraz ze wzrostem dochodów konsumentów. Jest to ilustracj poprawiania si dobrobytu. Istotne znaczenie dla ba-

9

Zauwamy, e jeeli warunek definiowany równoci (5.4) nie bdzie speniony, konsument
zmieni wybierany koszyk, substytuujc jedne dobra drugimi tak, aby doprowadzi do ustalenia si nowych relacji wzgldnych uytecznoci i cen, zgodnie ze schematem, który zapisa
mona jako: p C ! wU n , p C P ! wU n . Jeli cena produktów ywnociowych na rynku detaw

wP

licznym bdzie wysza od ich uytecznoci dla konsumenta ( C ! wU ), konsument bdzie
w

skania si do zmniejszenia nabywanej iloci tych produktów, producenci i przetwórcy mog
natomiast w takim wypadku podj dziaania majce na celu zwikszenie uyteczno danego
dobra. Ten proces substytucji (zastpowania popytu na dobra charakteryzujce si wzgldnie
wysz cen i nisz uytecznoci popytem na dobra, które maj wysz uyteczno i nisz cen) bdzie trwa, dopóki nie zostanie speniona równo (5.4). Oczywicie, w substytucji tej wystpuj pewne granice, nie dopuszcza si bowiem moliwoci konsumowania jedynie dóbr pozaywnociowych, podczas gdy przeciwny przypadek jest moliwy. Warunek ten
M
M . Obie relacje cen s egzemplifikacj prawidowozilustrowa mona wzorem:
, Pz
C

CP

ci zwizanych z prawem Engla, które jak wida ma podstawowe znaczenie dla objaniania
popytowych uwarunkowa wzrostu produkcji rolniczej.
10
Oczywiste jest, e na innym poziomie rozumowania popyt jednostkowy konsumenta uzaleniony jest take od szeregu innych czynników. S one (od psychologicznych, poprzez spoeczne, po czynniki biologiczne, zdrowotne itp.) jednak odzwierciedlane w funkcji uytecznoci konsumenta jako wartoci subiektywnej. Istot rozwijanego modelu jest pokazanie
uwarunkowania popytowego, w którym wydobywane s przyczyny o charakterze mikroekonomicznym (dochody konsumentów, ceny artykuów rolno-ywnociowych, etc.), chocia
uwzgldnia si równie przyrost ludnoci, a wic uwarunkowanie makroekonomiczne.
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dania podstaw wzrostu popytu na produkty ywnociowe (wzgldem popytu na
produkty nieywnociowe) ma dochodowa elastyczno popytu11:
(1  m )  E PD  m  E ZD

(5.7)

1

D
P

gdzie: E – dochodowa elastyczno popytu na produkty pozaywnociowe;
E D – dochodowa elastyczno popytu na produkty ywnociowe.
Elastyczno popytu w oczywisty sposób wywiera wpyw na sytuacj
producentów rolnych i przetwórców rolno-spoywczych wzgldem innych producentów, a tym samym na relacje dochodów uzyskiwanych w rolnictwie do
uzyskiwanych poza nim. W sensie dosownym wpywa na cakowite przychody
producentów rolnych (definiowanych jako iloczyn ceny i iloci produktów)
i sposoby ich zwikszania oraz okrela ich wraliwo na zmiany w popycie12.

5.3. Makroekonomiczna funkcja popytu
Majc mikroekonomiczne podstawy, moemy popyt na finalne produkty
ywnociowe przedstawi w ujciu makroekonomicznym, w którym popyt na
produkty ywnociowe okrelaj dwie wielkoci: liczba ludnoci (konsumentów) oraz wielko popytu per capita. Jest to ujcie, w którym uwzgldnione
jest omówione wyej zachowanie konsumenta, skutkujce jednostkowym popytem na produkty ywnociowe, oraz ujcie bilansowe poprzez dodanie sumy
konsumentów13. Zatem, wychodzc z tych przesanek, popyt na finalne dobra
ywnociowe w ujciu makroekonomicznym moemy okreli :
D

D
D

LK 

LK

oraz

D
L

LK

, a take

11

D

LK 

D
L

(5.8)

Wielko ta bdzie, w oczywisty sposób, wywieraa wpyw na sytuacj producentów rolnych i przetwórców rolno-spoywczych wzgldem innych producentów, a tym samym na
relacje dochodów uzyskiwanych w rolnictwie do uzyskiwanych poza nim.
12
Zauway mona, e „jeli popyt jest elastyczny w rozwaanym zakresie cen, cena oraz
przychody cakowite zmieniaj si odwrotnie proporcjonalnie. Wzrost ceny powoduje spadek
przychodów cakowitych, za jej spadek – spadek przychodów”. Z kolei, jeli popyt jest nieelastyczny, „spodziewa si naley, e przy niezmienionych pozostaych czynnikach, ceny
producenta i przychody cakowite bd si zmienia w sposób wprost proporcjonalny”. Wana 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 wzrocie produktywnoci ziemi
i wzrocie wydajnoci pracy) eliminowania problemów cenowych i dochodowych w rolnictwie (…)”. [Rembisz, Sielska, Bezat 2011].
13
Jest to prosty zabieg, zgodny równie z tzw. zwanym potocznym rozumieniem makroekonomii sdzc, e odnosi si ona do sumy konsumentów i producentów.
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gdzie: D – popyt (spoycie) na produkty ywnociowe w skali makroekonomicznej (w skali kraju), L K – liczba ludnoci w kraju, D – przecitne spoycie
L

ywnoci, popyt jednostkowy (w przeliczeniu na jednego mieszkaca).
Po odpowiednich przeksztaceniach powyszego równania otrzymujemy
równanie opisujce dynamiczn formu popytu:
'

'L K '

LK

D
D

gdzie:

'

D
L

D

d

lK  d K

(5.9)

L

D

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

D

tu na ywno ogóem jako wielko zagregowana);
ludnoci lub konsumentów;

'

'L K
LK

l K – tempo przyrostu

D
L

D

d K – tempo wzrostu popytu jednostkowego.

L

Tempo wzrostu popytu na ywno ogóem jest ksztatowane przez dwa
zdefiniowane powyej czynniki. S one wymierne i atwe do empirycznej identyfikacji. S one zgodne z intuicyjnym postrzeganiem i objanianiem rzeczywistoci i maj cechy aksjomatów jak w matematyce. W ujciu rozszerzonym
w powyszych równaniach uwzgldnia si take czynniki wywierajce wpyw
na ksztatowanie si popytu na ywno , m.in. import i eksport produktów
ywnociowych:
d
l K  d K r ix Z .
(5.10)
Formu makroekonomiczn w postaci rozszerzonej, ze skadowymi zmiennymi mikroekonomicznymi, jako objaniajcymi mechanizm wzrostu popytu, proponuj te inni autorzy14.
W rozwijanym modelu nie ujmujemy rozstpu cenowego co byo przedmiotem innych bada, w których wyprowadzono teoretyczne podstawy takiego
14

Ujmowane jest dodatkowo tempo zmian relacji cen produktów pozaywnociowych do ywnociowych, zmiany ogólnego poziomu konsumpcji oraz tempo zmian dochodu per capita oraz
odpowiednie elastycznoci popytu. S to czynniki, do których nawizalimy wczeniej. Zatem
C
·
w§¨ P
¸
wa 1
wm 1
wa 1 wL K 1
1
© C ¹
  E , gdzie:  – przesuni EC 

 

r
 D
wt a
wt m
wt
wt a
wt L K
wt
·
§CP
¨ C ¸
¹
©
C
·
w§¨ P
¸
cie krzywej funkcji popytu; wL K  1 – tempo przyrostu ludnoci; © C ¹  1
– zmiany
wt L K
wt
§ CP
·
¨ C ¸
©
¹

mamy: w

D

1

relacji cen produktów pozaywnociowych do cen produktów ywnociowych; EC – elastyczno cenowa popytu; wm  1 – tempo zmian dochodów w per capita; E – elastyczno
wt

m

dochodowa popytu [Yamaguchi, Binswanger 1985].
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podejcia [Rembisz 2009, Figiel, Rembisz 2009]. Tam te pokazano znaczenie
rozstpu cenowego miedzy cen finalnego produktu ywnociowego i surowica
rolniczego dla równowagi wzrostu w sektorze rolno- spoywczym15. Ten rozstp cenowy ujmujemy w najprostszym zrozumiaym ujciu jako:
SR

C
CR

wC 1 wC R 1
 /

c ;c R
C t CR t

oraz S R

(5.11)

gdzie: C , C R , c , c R oznaczaj odpowiednio poziomy cen produktów ywnociowych i rolnych oraz stopy ich zmian.

5.4. Empiryczna ilustracja modelu
W celu ilustracji przedstawionego modelu popytu na ywno posuono
si adekwatnymi danymi dla polskich gospodarstw domowych w latach 20062010 (rysunek 5.1). Na rysunku pokazane jest ksztatowanie si ujtych w równaniach (5.3-5.5) relacji stóp wzrostu dochodów, wydatków ogóem i na ywno . Relatywnie do stopy wzrostu dochodów zmniejszaj si stopy wzrostu
wydatków ogóem i na ywno . Odpowiada temu zmniejszanie si udziau wydatków w dochodzie konsumentów (co jest wyrazem wzrostu zamonoci
i zwikszajcej si std skonnoci do oszczdzania) oraz jeszcze bardziej
zmniejszanie si udziau wydatków na produkty ywnociowe (co jest nawizaniem i potwierdzeniem wspomnianej prawidowoci Engla). Zilustrowane zostao to na rysunku 5.2. Z punktu widzenia rozwijanego modelu jest to dowód na
waciwe jego ujcie, zgodne z teori i empiri. W sensie za merytorycznym
wskazuje na utrwalanie si ogranicze popytowych we wzrocie w sektorze rolno-spoywczym.

15

Rozstp cenowy, istotny dla uytecznoci konsumenta, powoduje pewne konsekwencje dla
rolnictwa m.in. spadek popytu na produkty tego sektora. Wie si to z rosnc rol przetwórstwa i handlu. Znajduje to wyraz w oferowanych konsumentowi usugach i innowacjach, dostpnoci, rónorodnoci produktów, kreowaniu nowych potrzeb i wzbogacaniu wartoci
uytkowej produktów. E.O. Heady zauway, e „w miar dalszego wzrostu dochodów, konsument nie spoywa wikszej fizycznej iloci produktów ywnociowych, nie kupuje wicej
kilogramów, konsumuje ywno w innych formach, lepiej opakowan, atwiejsz do przygotowania i spoycia”. Ju w 1988 r. J. Mellor i R. Ahmed odnotowali, e „o ile w krajach sabiej rozwinitych dodatkowe wydatki na ywno oznaczaj wydatki na produkty rolnicze, to
w krajach rozwinitych wzrost wydatków na ywno reprezentuje gównie wzrost wydatków
na usugi zwizane z przetwórstwem produktów rolniczych w sektorze nierolniczym”. Potwierdzi to E.O. Heady, piszc, i „wzrost wydatków na ywno w przeliczeniu na jednego
mieszkaca USA wyraa si w zakupie usug zwizanych z przetwarzaniem ywnoci, a nie
czy si z wielkoci produktów rolniczych. Ma to istotne znaczenie dla modelu wzrostu
produkcji rolno-spoywczej [Rembisz, Sielska, Bezat 2011].
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Rysunek 5.1. Stopy wzrostu dochodów, wydatków ogóem, wydatków na ywno
oraz napoje bezalkoholowe w latach 2006-2010 (2006=100)
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1,1

1
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ródo: opracowanie wasne na podstawie danych GUS.
Rysunek 5.2. Zmiany udziau wydatków ogóem i wydatków na ywno w dochodach
polskich gospodarstwach domowych w latach 2006-2010 (2006=100)
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ródo: opracowanie wasne na podstawie danych GUS.

W nawizaniu do równania 5.11 naley te mie na uwadze zrónicowane
tempa wzrostu cen produktów ywnociowych i rolnych (rysunek 5.3) bdce
zgodnie z powyszymi uwagami wanym ograniczeniem popytowym dla równowagi wzrostu w sektorze rolno-spoywczym.
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Rysunek 5.3. Porównanie zmian cen surowców rolnych (CR) i cen detalicznych (C)
produktów ywnociowych w Polsce w okresie od 01.2005 do 03.2011 (2005=100)

ródo: opracowanie wasne na podstawie danych EUROSTAT.

Uogólniajc, naley stwierdzi , e identyfikowanie popytowych czynników (róde lub ogranicze) jest kluczowe dla okrelania równowagi wzrostu
w sektorze rolno-ywnociowym w obecnym etapie rozwojowym. atwiej jest
osiga równowag wzrostu, pobudzajc róda wzrostu lece po stronie podaowej. Kwestie podaowe byy gównym przedmiotem ekonomiki i polityki rolnej w okresie gospodarki centralnie planowanej. Bya to „ekonomia podaowa”16. Obecnie mamy raczej „ekonomi popytow”17. Zwikszanie popytu
uwaane jest za jedno z najbardziej efektywnych rozwiza problemów dochodowych rolnictwa (poza oczywicie programami wsparcia i interwencji). Obecnie rynek rolny ma charakter stagnacyjny, a rozstp cenowy ulega zwikszeniu.
Zatem, producenci rolni nie mog we wzrocie popytu upatrywa szans na po16

Byo to trwae zjawisko w gospodarce centralnie planowanej. Wtedy procesy wzrostowe
byy ksztatowane poza indywidualnymi funkcjami celu konsumentów i producentów rolnych. Sztucznie ograniczano rozstp cenowy midzy cen surowca a cen finalnego produktu
ywnociowego, co nie sprzyjao unowoczenianiu i rozwojowi sektora.
17
Ograniczenia popytowe wystpuj gdy tempo wzrostu popytu na ywno jest zbyt niskie
w stosunku do potencjalnych moliwoci wzrostu produkcji rolnictwa. Jest to typowa sytuacja
dla gospodarek regulowanych przez mechanizm rynkowy (gdzie konsumenci i producenci
racjonalizuj swoje wybory). Moe te by wynikiem nadmiernego wspomagania rolnictwa.
Wtedy producenci rolni, zachowujc 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
efektywnoci wynikajcej z przymusu rynkowego, czego jedn z podstaw s zmiany strukturalne i koncentracja. Mog one jednak wzrasta wolniej w stosunku do innych sektorów, std
te wspomaganie dla utrzymania dochodowych wskaników parytetowych.
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praw swojej sytuacji w kategoriach dochodu, zysku czy opacalnoci w takim
tempie, jak w innych sektorach18. Oczywicie, nie mog liczy w tych warunkach na wzrost cen produktów rolnych, jako istotne ródo finansowania wzrostu swych dochodów. Obecnie, dziki postpowi technicznemu, moliwoci
wzrostu produkcji s w relacji do popytu praktycznie nieograniczone. Std te,
producentom dcym do zachowania lub poprawy poziomu opacalnoci produkcji, a w konsekwencji dochodów i zysków, pozostaje zmiana technik wytwarzania oraz poprawa efektywnoci19.

18

W literaturze podkrela si, e konsument zyskuje na rynku coraz lepsze warunki dla optymalizacji podejmowanych przez siebie decyzji. Uzalenia to coraz bardziej wzrost produkcji
w rolnictwie i caym sektorze od wyboru konsumenta. B. Senauer zwraca uwag na ten fakt,
piszc, e „(...) gospodarka ywnociowa i produkcja ywnoci w coraz wikszym stopniu
jest podporzdkowana czynnikom lecym po stronie konsumpcji ni po stronie produkcji
rolniczej. Coraz wikszy nacisk przesuwa si z produkcji do sfery przetwórstwa, dystrybucji
i handlu” [Rembisz 2009].
19
Poprawa efektywnoci to obecnie zasadniczy, najmniej kosztowny dla spoeczestwa sposób poprawiania dochodów producentów rolnych, take w relacji do zarobków w pozostaych
dziaach gospodarki. Dotyczy to zwaszcza krajów wysoko rozwinitych. Obserwowany
w tych krajach wzrost wydatków na produkty ywnociowe wynika z wikszej roli przetwórstwa i wikszego zapotrzebowania na wyej przetworzony produkt.
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6. Wpyw polityki w sferze róde dochodów producentów
rolnych jako przesanka równowagi wzrostu w sektorze
rolno-spoywczym
Polityka rolna ma wpyw na wybór producenta rolnego co do róde dochodu jako jego maksymalizowanej funkcji celu. Rozpoznanie w tym zakresie
ma znaczenie dla oceny i antycypowania zamierzonych i niezamierzonych efektów polityki. Jest to aspekt aplikacyjny prowadzonych bada w tym zadaniu.
Aspekt poznawczy to wkad do rozpoznania mechanizmu zachowa producentów rolnych pod wpywem polityki rolnej, bo odnosi si do podstaw decyzyjnych producenta. W szczególnoci idzie tu o identyfikacj mechanizmu wyboru
producenta rolnego co do róde ksztatowania dochodu (w pierwszym etapie)
oraz ksztatowania inwestycji (w drugim etapie). W tym celu wprowadzono pojcia renty politycznej oraz renty ekonomicznej.

6.1. Dochodowe efekty polityki rolnej a wybór producenta rolnego
Dochodowe efekty polityki rolnej wynikaj z rónych form patnoci
i dopat. Drugim ródem dochodów s wszystkie dziaania20 prowadzce do
wzrostu efektywnoci produkcji i przy danych relacjach cen otrzymywanych
(cen skupu) do paconych (cen za rodki produkcji) do poprawy opacalnoci
produkcji. Ma to wpyw na wybór producenta co do róde tych dochodów. Producent rolny wybiera oczywicie róda najbardziej uyteczne czy efektywne,
porównujc ich uyteczno z kosztem ich osignicia. Te efekty dochodowe
polityki rolnej, czyli renta polityczna maj te wpyw na wybór producenta co
do inwestycji. Uelastyczniaj zaleno miedzy oszczdnociami (ex post i ex
ante kredytami) a potrzebami inwestycyjnymi. W efekcie utrzymuje si komplementarna zaleno midzy rent polityczn a inwestycjami producentów
rolnych. Ma to wpyw na ksztatowanie si podstaw do unowoczeniania relacji
technicznych, w tym uzbrojenia czynnika pracy w czynnik kapitau oraz efektywnoci. W rezultacie tworzy to trwae podstawy dla dochodów.
Faktycznie realizowane dochody producentów rolnych s okrelone przez
wynagrodzenie czynnika pracy (co wynika z efektywnoci) oraz rónice midzy
transferami z polityki: TB i obcianiami PT . Mamy zatem:
L  CL  (TB  PT ) DR
(6.1)

20

Jest tu cay szereg róde i uwarunkowa np. zakresie, wiedzy, umiejtnoci, technologii,
zarzdzania, finansów, marketingu itd. co jest przedmiotem licznych bada.
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gdzie: TB – warto rónych form transferów, subwencji i wsparcia rolnictwa
n

¦T

dajcych efekt dochodowy21; TB

i

, PT – warto rónych obcie podat-

i

n

¦ P ; DR

kowych i innych wiadcze; PT

i

– dochody producentów rolnych.

i

Tak zdefiniowany dochód jest maksymalizowan funkcj celu producenta
rolnego. Jest to pewne uproszczenie, niemniej umoliwia wydobycie istoty
ewentualnej substytucji dwóch róde tego dochodu, czyli na ile uzyskiwane
efekty dochodowe z polityki rolnej osabiaj przymus poprawy efektywnoci22.
Zatem jest to kwestia substytucyjnoci (lub komplementarnoci) rent politycznej
i ekonomicznej jako róde dochodów23, czyli zmiennych w maksymalizowanej
funkcji celu producenta rolnego. Rent ekonomiczn okrelamy wzrost efektywnoci produkcji (przy danej relacji cen otrzymywanych do paconych) z posiadanych czynników24. Rent polityczn okrelamy korzyci dochodowe
z rozwiza polityki rolnej WPR25. Mamy wic:
Dt max f {( EP )  g ( B )}
(6.2)
R

gdzie: EP – efektywno produkcji jako stosunek wielkoci uzyskanej produkcji
do zaangaowanych czynników wytwórczych

y
; g (B) – dochodowy efekt
KL

zwizany z realizacj rónorodnych programów i mechanizmów WPR, czyli
B | (TB  TP ..TK )  PT .
Korzystajc z {( EP)  g ( B)} jako skadowej powyszej funkcji celu, moemy wskaza nastpujcy dylemat stojcy przed racjonalnie postpujcym producentem rolnym. Czy bdzie si on bardziej orientowa na korzyci dochodowe
zwizane z polityk roln WPR, czy na korzyci wynikajce z poprawy efek21

Patnoci bezporednie, podtrzymywanie cen, kwotowanie produkcji, kwotowanie importu
i inne regulacje – dziaania interwencyjne – co jest dobrze znane.
22
Ten przymus poprawy efektywnoci oczywicie wie si z regulacja rynkow. W sumie
ten analizowany problem wykracza poza rozwijane tu ujcie analityczne. W istocie dotyczy
on bowiem kwestii, czy producenci reaguj na potrzeby rynku i poddaj si jego efektywnociowemu reimowi, czy walcz o dotacje. Jest to oddzielny problem.
23
Renta w sensie ogólnym oznacza wszelk korzy , jak podmiot (indywidualny, grupowy
lub instytucjonalny) moe odnie z dziaa, w które angauje jakie rodki majce alternatywne zastosowanie, [Tollison 1982]
24
Rent ekonomiczn s te „formy dochodu, które wynikaj z wykorzystania zasobów produkcyjnych do wytwarzania dóbr i usug” [Wilkin 2005]. Doda trzeba, e zasoby producenta
rolnego, gównie ziemia to zasób rzadki i wyczony z innego uytkowania.
25
„Renta polityczna jest form korzyci zwizanej z wykorzystaniem ograniczonych zasobów
(pracy i kapitau) do dziaalnoci niezwikszajcej produktów sucych poprawie dobrobytu
spoecznego. Korzyci wystpujce w postaci renty politycznej s jedynie form transferu
dochodów od jednych podmiotów do innych przy wykorzystaniu mechanizmów wadzy politycznej” [Wilkin 2005], [Kosiec, Raczyski 1998].
54

tywnoci produkcji26. Te pierwsze korzyci zwizane z polityk roln okrelane
s mianem renty politycznej. Te drugie, zwizane z popraw efektywnoci, nazywane s rent ekonomiczn. Wedug powszechnej opinii te pierwsze wydaj
si atwiejsze do uzyskania ni te drugie. Niezalenie od tego, czy ten pogld
jest prawdziwy czy nie, istnieje odmienny mechanizm dochodzenia do obu korzyci dochodowych. Jest to interesujce zagadnienie samo w sobie. W tym
miejscu interesuje nas kwestia ewentualnej substytucyjnoci w wyborach producenta w sektorze rolnictwa ujmowanym jako zbiór producentów rolnych.
Zauwamy, e efektywno produkcji zdeterminowana przez dan dla
producenta rolnego funkcj produkcji (technik wytwarzania) Rt f ( K t , Lt )
jako ródo wzrostu dochodu zaley od producenta i jest uwarunkowaniem endogennym. Natomiast korzyci z polityki rolnej, tak samo jak zmiany relacji
cen otrzymywanych do paconych27, co tu przyjmujemy na zasadzie ceteris
paribus w krótkim czasie, to uwarunkowanie od producenta niezalene, czyli
jest to czynnik egzogenny. Problem mona zilustrowa graficznie (rysunek 6.1)28. Hipoteza o substytucyjnoci tych dwu róde dochodu, wydaje si
by bardziej przystajc do rzeczywistoci. Wskazuj na to najczciej uzyskiwane krzywe wklse29.
Rysunek 6.1. Komplementarno i substytucyjno renty politycznej i ekonomicznej

ródo: opracowanie wasne.

26

Jest to te zgodnie z zaoeniami teorii o racjonalnych oczekiwaniach.
Relacje cenowe w przeciwiestwie do efektywnoci s ródem powierzchniowym, a nie
fundamentalnym zmian opacalnoci i tym samym dochodów.
28
Bez okrelania regresji na przykad dla nastpujcej funkcji liniowej: kd EP  kdEP  B  kdB .
29
Jednake, jak wynikao z bada, jest ona silniejsza w przypadku producentów o niskiej ni
wysokiej efektywnoci produkcji. Komplikuje si to te dla producentów o ujemnej efektywnoci, gdzie renta polityczna wprost to kompensuje.
27
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Pierwszy element równania (6.2) to efektywno produkcji, bdcy jednoczenie rent ekonomiczn okrelon w ujciu wartociowym, jako rónica midzy przychodami, a kosztami zaangaowania czynników wytwórczych:
EP (C R  R  N  C N ) R .
(6.3)
Oczywicie wystpuj tu ceny stae, std odzwierciedlane s relacje techniczne30, bo wynikaj z danych relacji technicznych opisanych, np. funkcj produkcji. Gdy zaoymy zmienno cen (noyc cen) tj.:
c CR / CN
(6.4)
to zapis ten (6.3) wyraa wskanik opacalnoci produkcji:
(6.5)
OP (C Rt  Rt  N t  C Nt ) R .
Jest to wskanik najwaniejszy dla biecego funkcjonowania, obserwowany na
powierzchni zjawisk. Ma on wpyw bezporedni na dochody, jednake nie wyjania ich fundamentów.
Efektywno opisan formu 6.2 mona uj w konwencji TFP (Total
Factor Productivity) jako:
EP

R  CR
N  CN

R  CR
.
K  CK  L  CL

(6.6)

Przy zaoeniu niezmiennych relacji cenowych, tj. cen otrzymywanych do
paconych, w ujciu dynamicznym, waciwym dla TFP, moemy to uj jako:
'EP
EP

'R 'N 'R 'K 'L
)

|
(

R
N
R
K
L

(6.7)

czyli jako rónice temp wzrostu produkcji i zaangaowanych czynników produkcji. Zatem, jeli:
'EP
'R
'K 'L
! 0  TFP n gdy
).
!(

EP
R
L
K

(6.8)

Stanowi to fundament wzrostu wydajnoci czynnika pracy jako determinanty zwikszania dochodów producenta. Wzrost wydajnoci czynnika pracy
( WL

Rt
) to rónica midzy tempem wzrostu produkcji i tempem spadku zaLt

trudnienia czynnika pracy31:
'W L
WL

'R 'L
.

R
L

(6.9)

Przy zaoeniu, e nie wystpuj efekty dochodowe polityki rolnej, tempo
wzrostu wydajnoci czynnika pracy powinno, niejako wycznie, ksztatowa
tempo wzrostu wynagrodzenia czynnika pracy, czyli tempo wzrostu dochodów
producentów rolnych w nastpujcy sposób:
30
31

W zwizku z tym w literaturze uywa si te pojcia efektywno techniczna.
Spadek zatrudnienia przyczynia si oczywicie do wzrostu wydajnoci.
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'W L
'C L
.

WL
CL

(6.10)

W rzeczywistoci realizowane tempo wzrostu dochodów przewysza
tempo wzrostu wydajnoci czynnika pracy32:
'C L 'W L
.
!
CL
WL

(6.11)

Odnotujmy, e poprawa efektywnoci jest ródem wzrostu dochodów
wyzwalanym w duszym okresie, w którym moliwe s zmiany techniczne
(technik wytwarzania, czyli zmian relacji:

'K 'L
) w wyniku inwestycji. Jest to
/
K L

ródo niedostrzegalne na powierzchni zjawisk, w przeciwiestwie do zmian
relacji cen produktów i nakadów. Poprawa efektywnoci bazujca na wczaniu
do procesu produkcji nowych rozwiza technicznych wie si z nakadami
inwestycyjnymi, czemu sprzyja renta polityczna.
Analizowana relacja dochodów (wynagrodzenia czynnika pracy) do wydajnoci czynnika pracy nazywana jest w literaturze ekonomicznej gównego nurtu jako jednostkowe koszty pracy. Jest to jeden z najwaniejszych wskaników
decydujcy o konkurencyjnoci danego producenta, sektora czy gospodarki. Jest
to implicite nawizanie do przesania bada w tym zadaniu. Zatem z punktu widzenia konkurencyjnoci wane jest, czy rosn jednostkowe koszty pracy. Jeli
tak jest, to wynagrodzenia rosn szybciej ni wydajno pracy i pogarsza si konkurencyjno . W przyjtej przez nas nomenklaturze te wskaniki kosztów jednostkowych to:
CL
'C L
oraz
.
WL
'W L

(6.12)

W polskiej literaturze zakresu ekonomiki rolnictwa, wskaniki te nie s
analizowane. Z naszych bada wynika, e relacje te s oderwane z uwagi na realizowan rent polityczn. Wpywa to oczywicie na konkurencyjno sektora.
Pewn ilustracj tej zalenoci zgodnie z koncepcj jednostkowych kosztów pracy jest rysunek 6.2.

32

Z uwagi na specyfik produkcji w rolnictwie, w zwizku z teori intensyfikacji rolnictwa,
tempo wydajnoci czynnika pracy ujmuje si te jako rónic midzy tempem wzrostu produktywnoci czynnika ziemi oraz zmian w zatrudnieniu czynnika pracy. Uwzgldnia to proces koncentracji (zmian w strukturze agrarnej) oraz w intensyfikacji. Czyli jako:
'WL
WL

'QZ 'L , gdzie: 'Q Z

QZ
L
QZ

'R 'Z – tempo wzrostu produktywnoci czynnika ziemia

R
Z

jako rónic tempa wzrostu produkcji oraz zastosowania czynnika ziemi.
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Rysunek 6.2. Relacja midzy dochodem i wydajnoci czynnika pracy
(dla gospodarstw FADN minimalizujcych zobowizania)
300
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych FADN.

Jak mona zauway , przyrost dochodów nie jest nadmierny w stosunku
do przyrostu wydajnoci czynnika pracy (wskazuj na to parametry równania
regresji prostej), co sprzyja konkurencyjnoci rolnictwa.

6.2. Pojcie renty politycznej
Funkcj efektów polityki rolnej, czyli rent polityczn g (B) ujt we wzorze 6.2 moemy zapisa nastpujco:


g (B)

TR  TB  Z t



(6.13)

gdzie: T R – efekty dochodowe zwizane z interwencj rynkow w ramach organizacji wspólnych rynków, wyraone jako przecitny poziom wsparcia dochodowego na gospodarstwo rolne; TB  Zt – bezporednie patnoci obszarowe
w przeliczeniu na jednostk powierzchni oraz czn powierzchni tych uytków rolnych w gospodarstwie rolnym w danym czasie.
Oczekiwane efekty dochodowe polityki rolnej mog by wyraone w postaci nastpujcej funkcji:
E[ g ( B)] p(t )  (TB  Z t )
(6.14)
gdzie: p(t ) p( f ( Rt 1 )) p( f ( K t 1 , Lt 1 )) to patnoci powizane z osignit produkcj z poprzedniego bazowego okresu.
Ten efekt dochodowy polityki rolnej ujty we wzorze 6.14 wyraa istot
renty politycznej. Jest to zwizane z oczekiwaniem na wsparcie, niejako z definicji nalene, co wie si z racjonalnymi oczekiwaniami. Zatem, czy moe si
to nie odbi na deniu do uzyskiwania dochodów gównie drog poprawy wydajnoci czynnika pracy. Tak byoby, gdyby dochody nie byy gównie wyni-
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kiem wsparcia (patnoci bezporednich). Tak oczywicie nie jest, bowiem jak
wiadomo, w obecnej polityce rolnej (WPR) podstaw wsparcia producentów s
patnoci bezporednie.

6.3. Realizowane dochody producentów rolnych
W ujciu ogólnym biece dochody producentów z rynku moemy zapisa jako iloczyn wydajnoci pracy (co ju zostao zdefiniowane) oraz poziomu
cen produktów rolnych, czyli:
CL

(

Rt
)  C Rt
Lt

WL  C Rt

.
(6.15)
Oczywicie, faktycznie realizowane dochody producentów musz
uwzgldnia efekty wsparcia polityki rolnej (WPR) oraz obcienia. Te ostatnie
jako nieistotne mona pomin . Zatem, faktyczne realizowane dochody producentów rolnych, uwzgldniajc efekty biecego wsparcia ( Bt ), mona wyrazi
wzorem:
C LB

C L  Bt

.
(6.16)
Tak wic, dochody faktycznie realizowane przez producentów to dochody
wynikajce z wydajnoci czynnika pracy przy danych cenach (ródo endogenne)
oraz dochody bdce efektem biecego wsparcia (ródo egzogenne). Moemy
te je podda nastpujcej dezagregacji:
C LR | WL  C R  Bt .

(6.17)
Oznacza to, e dochody zrealizowane s okrelone przez wskanik wydajnoci
pracy, dany poziom cen produktów rolnych (cen skupu) oraz dany poziom
wsparcia i transferów z polityki rolnej. Moe to take uj inaczej, wyraajc
oddzielnie czynniki zalene od producenta – wydajno pracy (przy danych cenach) – i niezalenie – wsparcie wynikajce z WPR, czyli:
Bt  C LR | WL  C R .

(6.18)
Z tego zapisu wynika, e przy danej wydajnoci pracy w sensie technicznym, dochody producenta rolnego zale od: a) poziomu cen otrzymywanych –
cen skupu; b) poziomu dopat bezporednich – patnoci powierzchniowych. Jest
to podzia na róda: rynkowe oraz zwizane z polityk (transfer-seeking).
Przedstawione ujcie stanowi te ogóln podstaw polityki rolnej, zwaszcza polityki dochodowej. Efekt dochodowy polityki mona w istocie osiga
albo poprzez ceny, albo przez transfery bezporednie. Efekt obu rozwiza jest
w istocie taki sam. Mona jedynie wskaza na róne róda i skutki wsparcia
poprzez ceny lub wsparcia bezporedniego. Dopaty poprzez ceny bardziej obciaj konsumentów, dopaty bezporednie bardziej podatników. W istocie jed59

nake jest to samo. Dopaty bezporednie w wikszym stopniu obciaj podatnika bdcego jednoczenie konsumentem. Nie jest to jednak problem, do którego mamy si w tym miejscu odnosi . Istotne z powyszego jest to, e w sensie
podstawy ekonomicznej te transfery, dokonywane czy to za pomoc cen, czy
patnoci bezporednich, s dotacjami do dochodów realizowanych przez producentów rolnych. Zwikszaj one stron przychodow, jako podstaw realizowanych dochodów przez producentów rolnych. Stabilizuj t stron przychodow
i w rezultacie dochody niezalenie od zmian w produkcji i tym samym osignitej wydajnoci czynnika pracy. Negatywnym aspektem moe by to, e nie wymuszaj poprawy tej wydajnoci jako podstawowego róda dochodów producentów rolnych. Oczywicie odnosi si to do duszych okresów. Udziay (%,
0-1) obu tych róde w dochodach moemy uj nastpujco:
1

B
CL
 Rt
R
CL CL .

(6.19)
Poziom drugiej skadowej po prawej stronie powyszej formuy, tj. udzia
dopat w dochodach, mieci si ju w przedziale od 50 do 80%. Dotyczy to rolnictwa wikszoci krajów czonkowskich UE, w tym rolnictwa Polski, take
w ukadzie grup obszarowych i w ukadzie regionalnym.
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7. Substytucja midzy rent ekonomiczn i polityczn
w wyborze producenta rolnego
Na równowag wzrostu i konkurencyjno sektora rolno-spoywczego
fundamentalny wpyw ma wybór producenta co do róde maksymalizacji jego
funkcji celu, jakim jest dochód. Jest to mikroekonomiczny problem decyzyjny
determinujcy równowag producenta rolnego, jego zdolnoci rozwojowe
i konkurencyjno . Zaprezentowane w tym rozdziale ujcie ma autorski charakter nawizujcy do podstaw mikroekonomii w ujciu matematycznym.

7.1. Kra cowa stopa substytucji renty ekonomicznej i politycznej
Odnoszc si do postawionej kwestii substytucji obu rent zakadamy, e
obie te zmienne s z zaoenia cige i róniczkowalne. Najwaniejsze jest jednak to, i rozpatrujemy to zjawisko dla danego poziomu dochodu producenta
rolnego, std wielkoci jednostkowe. Zwikszenie wykorzystania jednego róda
(zmiennej) bez zmiany poziomu dochodu musi si zatem odbywa kosztem
zmniejszenia wykorzystania drugiego. W rezultacie tych zaoe, róniczka zupena równania dochodu producenta rolnego w danym czasie:
D f ( EP , B )  max
(7.1)
jest równa zero, czyli mamy:
dU R

gdzie: ' EP

wU R
wEP

'EP

wU R
wU R
 'B
wB
wEP

0

(7.2)

– to dochodowy efekt poprawy efektywnoci produkcji, czyli

renta ekonomiczna;

wU R
wEP

– kracowa uyteczno poprawy efektywnoci dla

dochodu producenta rolnego, czyli z punktu widzenia realizacji jego funkcji celu; ' B

wU R
wB

– dochodowy efekt zwikszenia zakresu wsparcia producenta rolne-

go w ramach WPR, czyli renta polityczna;

wU R
wB

– kracowa uyteczno docho-

dowa wsparcia dla realizacji funkcji celu producenta rolnego.
Zatem, producent rolny optymalizuje swój wybór, czyli osiga stan równowagi, jeli chodzi o te dwa róda maksymalizacji dochodu jako funkcji celu
wtedy, gdy:
r 'EP

wU R
wEP

# 'B

wU R
wB

(7.3)

czyli, gdy wyrównuj si korzyci z dziaa na rzecz poprawy efektywnoci
produkcji z dziaaniami na rzecz wykorzystania korzyci z WPR. Dlatego te –
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przy zaoeniu racjonalnoci zachowa – producent wyrównuje uytecznoci
kracowe 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 polityki zrównuje si z ubytkiem efektu dochodowego w wyniku pogorszenia si
efektywnoci produkcji. W wyniku bowiem wsparcia zmniejsza si przymus
poprawy efektywnoci, jaki by by, gdyby tego wsparcia nie byo34. Naley pamita , e s to wielkoci wzgldne i jednostkowe, bo odnoszone do danego poziomu dochodu (na danej izokwancie).
Producent rolny, zachowujc si racjonalnie, wybierze atwiejsze rozwizanie, chocia mog go od tego odwie coraz bardziej biurokratyczne
i uciliwe procedury (generujce coraz wysze koszty transakcyjne uzyskania
efektów dochodowych w ramach narzdzi WPR). Ponadto, na zasadzie racjonalnych oczekiwa, moe zawsze przewidywa dostosowywanie si poziomu
wsparcia do pogarszajcej si efektywnoci do spadku opacalnoci itp. Znajduje
to zwykle due wsparcie polityczne, publicystyczne i naukowe.
Kracow stop substytucji midzy tymi dwoma ródami maksymalizacji
funkcji celu producenta, dla danego poziomu dochodu, moemy zapisa :
S EOP B



'EP wU REP wU RB
.
|
/
'B
wEP wB

(7.4)

Stopa substytucji czynnika, który zdefiniowalimy jako rent ekonomiczn, przez czynnik, który zdefiniowalimy jako renta polityczna, jest okrelona
przez relacj ich wpywu na funkcj uytecznoci (celu) producenta rolnego.
Ujmujc cilej, jest ona zdeterminowana przez relacj uytecznoci tych dwóch
róde maksymalizacji dochodu dla producenta rolnego, uytecznoci rozumianej jako ródo uzyskiwania tego dochodu. Takie podejcie stanowi prób opisu
mechanizmu zachowa, czy wyboru producenta rolnego w warunkach aktywnej
polityki rolnej nastawionej na cele dochodowe35. Wypywa z niego wane przesanie teoretyczno-poznawcze i praktyczne36.

33

Pominity w tym miejscu zosta znak minus, by nie sugerowa si kierunkiem substytucji
midzy tymi dwoma ródami poprawy dochodów producenta rolnego.
34
Kierunek omawianej na podstawie powyszego wzoru substytucji moe te by odwrotny,
tzn. rosnce efekty dochodowe poprawy efektywnoci zastpuj potrzeb wsparcia ze strony
polityki rolnej. Wydaje si jednak mniej prawdopodobny.
35
Obecnie realizowa si chce cele bardziej ogólne cele zwizane z ochron rodowiska naturalnego, czy wielofunkcyjnym rozwojem wsi itp.
36
Szerzej i dane empiryczne w [Bezat-Jarzbowska, Rembisz, Sielska 2012].
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7.2. Elastyczno substytucji renty ekonomicznej i politycznej
a koszt uzyskania wynikajcych z nich efektów dochodowych
Analiz kwestii substytucji renty politycznej i ekonomicznej mona pogbi , wprowadzajc elastycznoci substytucji. Dla danego poziomu uzyskanych dochodów DR f {EP, B) DR moemy przyj okrelone udziay obu analizowanych rent, tj. renty politycznej i renty ekonomicznej oraz kosztów ich
uzyskania odpowiednio jako37:
EPk EP
DR

oraz

(7.5)

Bk B
St
DR

D ( L , Z )  G ( gD E , H G )

(7.6)

std, relacje udziaów obu rent i kosztów s nastpujce:
EPk EP
DR
Bk B
DR

EPk EP
Bk B

EP
B .
kB
k EP

(7.7)

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 siga wic bardziej do
tego róda, które jest korzystniejsze, czyli dajce wiksze efekty dochodowe
w stosunku do kosztów ich uzyskania. Ma to w istocie takie samo znaczenie jak
elastycznoci substytucji renty ekonomicznej i politycznej dla uzyskania tego
samego poziomu dochodu w relacji do zmian kosztów ich uzyskania, co moemy zapisa jako:
G

' ( EP / B )
Ep / B
.
'(k / k )
B EP
k /k
B EP

(7.8)

Wynika z tego, e udzia obu rent w ksztatowaniu dochodów jest elastyczny i zmienia si wzgldem zmian kosztów ich uzyskania. Mona zakada ,
e koszt uzyskania efektów dochodowych z renty ekonomicznej jest wyszy ni
koszt uzyskania efektów z renty politycznej. Std, elastyczno substytucji renty
ekonomicznej przez rent polityczn jest wysoka. Kierunek tej substytucji jest
atwy do przewidzenia. wiadczy o tym nastpujce przeksztacenie powyszej
formuy elastycznoci substytucji:
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Szerzej na ten temat oraz dowód w [Bezat-Jarzbowska, Rembisz, Sielska 2013].
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'(k B / k EP )
k B / k EP

1 '( EP / B)

.
EP / B

G

(7.9)

Kierunek zmian udziau rent w ksztatowaniu dochodów zdeterminowany
jest przez zmiany w relacji kosztów uzyskania efektów dochodowych z tytuu
obu rent.
Producent, dc do maksymalizacji swojej uytecznoci, czyli w funkcji
celu dochodu, wybiera najbardziej korzystne kombinacje renty ekonomicznej
i renty politycznej jako róde tego dochodu38. Substytuuje w sensie relatywnym, pierwsze ródo przez drugie. Jest to potencjalne zagroenie, moe bowiem hamowa wysiki na rzecz poprawy efektywnoci, których nonikiem s
np. przemiany strukturalne i procesy koncentracji. Oczywicie „potencjalne” nie
oznacza, e jest to faktyczne zagroenie. Moe wystpowa te zgoa odmienny
proces tj. proces pewnej synergii, gdy efekty dochodowe wsparcia przekadaj
si na wzrost inwestycji i zwizane z tym unowoczenianie technik oraz technologii wytwarzania i w rezultacie popraw efektywnoci produkcji. Do tego wrócimy w dalszej czci rozdziau.
W omawianym problemie decyzyjnym producenta rolnego, relacj uytecznoci renty ekonomicznej oraz renty politycznej dla dochodów zestawia on
z kosztami uzyskania tych uytecznoci. Trudno jest jednak zaoy jakie ograniczenie na te koszty dla funkcji celu producenta wzgldem tych dwu róde.
Bardziej ograniczone i wymierne s koszty uzyskania uytecznoci z poprawy
efektywnoci ni koszty uzyskania tej uytecznoci z tytuu polityki (partycypacji w jej okrelonych programach czy mechanizmach). czne „koszty” wykorzystania tych dwu róde dochodów moemy okreli jako:
kd EP  kdEP  B  kdB
(7.10)
gdzie: kdEP – koszty uzyskania efektów dochodowych z tytuu renty ekonomicznej; kdB – koszty uzyskania efektów dochodowych z tytuu renty politycznej.
Przy zaoeniu, e tak okrelone koszty wykorzystania obu rent s wielkoci dan z góry (ograniczeniem w danym czasie t) to ich róniczka zupena jest
równa zero, czyli:
d (kd) 'EP  kdEP  'BkdB 0 .
(7.11)
Zatem, koszt substytucji efektu dochodowego renty ekonomicznej wzgldem
renty politycznej mona uj nastpujco:
s EP / B

'EP
'B
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kd EP
.
kd B

(7.12)

Zostao wykazane, e w producent rolny postpuje tak samo dla kolejnych poziomów uzyskanych dochodów, czyli niejako w ukadzie dynamicznym [Bezat-Jarzbowska, Rembisz,
Sielska 2013].
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Stanowi to warunek optymalnego wyboru producenta, ze wzgldu na oba analizowane róda i koszty ich uzyskania, gdy maksymalizowany jest dochód jako
kryterium funkcji celu. Mona zapewne przyj , e:
kdEP ! kdB
(7.13)
Mona te zaoy , e przesdza to o kierunku substytucji, a wic – jeli tak mona to uj – renta polityczna niejako wypiera rent ekonomiczn.

7.3. Empiryczna weryfikacja analizy
Empirycznym, syntetycznym potwierdzeniem trafnoci analizy przeprowadzonej w ujciu formalnym s zwizki midzy poziomem efektywnoci a poziomem wsparcia przedstawione na rysunkach 7.1-7.339. Ksztat zalenoci midzy
analizowanymi rentami wskazuje na ich wzgldn substytucyjno . Tym samym
za empirycznie potwierdzone mona uzna wnioski o wypieraniu renty ekonomicznej przez rent polityczn.

Miliony

Rysunek 7.1. Poziom efektywnoci (EP) a poziom wsparcia (B) dla wszystkich
gospodarstw bez wyodrbnionego typu produkcji w roku 2011 (przy EP>0 oraz B>0)
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych FADN.
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Peen zestaw rysunków jest zamieszczony w [Bezat-Jarzbowska, Rembisz, Sielska 2012,
2013]. Tam te przedstawiono szczegóowe opisy i zaoenia odnonie analizowanych gospodarstw rolnych.
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Rysunek 7.2. Poziom efektywnoci (EP) a poziom wsparcia (B) dla wszystkich
gospodarstw bez wyodrbnionego typu produkcji w roku 2010 (przy EP>0 oraz B>0)
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4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
B 2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00
Miliony

EP
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych FADN.

Miliony

Rysunek 7.3. Poziom efektywnoci (EP) a poziom wsparcia (B) dla wszystkich
gospodarstw bez wyodrbnionego typu produkcji w roku 2009 (przy EP>0 oraz B>0)
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych FADN.

Potwierdzaj to równie wyliczone ujemne wartoci stóp substytucji obu
rent (tabela 7.1). Elastycznoci substytucji obu rent (bez uwzgldnienia elastycznoci kosztów) wyznaczone na podstawie zalenoci

' ( EP / B )
EP / B

przedsta-

wiono natomiast w tabeli 7.2. Wysokie wartoci stóp substytucji wskazuj na
gboki zakres omawianej substytucji renty ekonomicznej przez rent politycz-
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n40. Elastycznoci substytucji (w wikszoci analizowanych lat) przyjmuj wartoci ujemne, co oczywicie pozytywnie weryfikuje wczeniejsze stwierdzenia,
i renta polityczna wypiera rent ekonomiczn.
Tabela 7.1. Zmiany renty ekonomicznej i politycznej oraz stopa substytucji midzy nimi
w latach 2005–2011 (rok t-1 = 100, EP i B w z)

Gospodarstwa rolne z przewaajc produkcj zwierzc (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 przewaajc produkcj rolinn (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 wyodrbnionego 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
ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych FADN.
Tabela 7.2. Elastycznoci substytucji renty ekonomicznej wzgldem renty politycznej
w latach 2005-2011 (rok t-1 = 100, EP i B w z)

Gospodarstwa rolne z przewaajc produkcj zwierzc (a)
Wyszczególnienie
2005
2006
2007
2008
2009
(EP/B)
-9,514 -0,297 0,833 -2,274 -0,290
EP/B
3,059 2,762 3,595 1,322 1,032
Elastyczno substytucji
-3,110 -0,107 0,232 -1,720 -0,281
Gospodarstwa rolne z przewaajc produkcj rolinn (b)
(EP/B)
-4,862 -0,710 0,981 -1,515 -0,205
EP/B
1,628 0,919 1,899 0,385 0,180
Elastyczno substytucji
-2,986 -0,773 0,516 -3,935 -1,139
Gospodarstwa rolne bez wyodrbnionego typu produkcji (c)
(EP/B)
-6,337 -0,566 0,687 -1,694 -0,243
EP/B
2,166 1,600 2,287 0,594 0,351
elastyczno substytucji
-2,925 -0,354 0,300 -2,853 -0,693

2010
2011
0,014 0,466
1,046 1,512
0,014 0,308
0,478
0,658
0,726

-0,080
0,578
-0,138

0,505
0,855
0,590

0,075
0,931
0,081

ródo: obliczenia wasne na podstawie danych FADN. .
40

W szczególnoci wysokie ujemne wartoci tej stopy substytucji, zwizane s z ujemnymi
dochodami producentów w niektórych okresach i cakowitym uzalenieniem dochodów od
dopat. Nie jest to jednak korzystne z punktu widzenia racjonalnoci ekonomicznej
i perspektyw dla rolnictwa. Cakowite uzalenienie dochodów od patnoci wiadczy o nieracjonalnych relacjach technicznych i zerowej czy ujemnej wydajnoci czynnika pracy. Std
rodzi si pytanie, czy brak „dodatniej wydajnoci czynnika pracy” i tym samym uzalenienie
dochodów od patnoci wynika z faktu, e one wystpuj, czy by moe patnoci musz by ,
bo wystpuje ujemna wydajno .
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8. Komplementarno rent a inwestycje producentów
rolnych
Obok zalenoci substytucyjnych, moe te wystpowa komplementarny
zwizek midzy obiema rentami. Odnosi si to moe do inwestycji. Mianowicie, renta polityczna moe wpywa katalizujco na inwestycje producentów
rolnych, a te poprawia efektywno produkcji. Ma to fundamentalne znaczenie
dla równowagi wzrostu w sektorze rolno-spoywczym.

8.1. Zaleno inwestycji od oszczdnoci i renty politycznej
Na wysoki udzia renty politycznej w ksztatowaniu dochodów producentów rolnych mona wic spojrze inaczej. To pozytywne podejcie bdzie
prawdziwe, gdy zaoymy, e efekty dochodowe polityki rolnej dokadaj si do
„zwykych” oszczdnoci producentów rolnych i nastpnie zwikszaj ich wydatki inwestycyjne na zwikszenie kapitau rzeczowego41. Zwikszanie inwestycji producentów rolnych prowadzi moe do poprawy wydajnoci czynnika pracy i jest podstaw wzrostu efektywnoci produkcji. Poprawa wydajnoci
czynnika pracy wynika bowiem w podstawowej czci ze zwikszania wyposaenia czynnika pracy w kapita, czyli ze zwikszania relacji czynnika kapitau
rzeczowego do czynnika pracy. Jeli renta polityczna katalizowaaby tego typu
inwestycje, to peniaby podobn rol do oszczdnoci z zewntrz np. inwestycje
zagraniczne w caej gospodarce42. Renta polityczna moe jednak zwiksza zarówno poziom inwestycji, jak i konsumpcji producentów ponad poziom, który
by wynika ze zgromadzonych oszczdnoci (w tym kredytów, które s – jak
wiadomo – odwrócon form oszczdnoci). Pytanie badawcze zatem brzmi:
czy renta polityczna jest w zwizku komplementarnym z inwestycjami producentów rolnych?
Pozytywna weryfikacja, czy ilustracja tak zarysowanej kwestii i zwizanej
z tym hipotezy wiadczy bdzie o pozytywnym wpywie renty politycznej na
ksztatowanie si podstaw rozwojowych sektora w tym wzrostu wydajnoci
czynnika pracy43. Katalizowanie inwestycji przez rent polityczn oznacza, e
bez jej dochodowych efektów osigany poziom inwestycji byby niszy. Funk41

Taki zwizek jest oczywisty w mechanizmach WPR nakierowanych na cele inwestycyjne,
co tutaj przyjmiemy na zasadzie ceteris paribus.
42
Inwestycje zagraniczne, finansowane z oszczdnoci zewntrznych, zwikszaj poziom inwestycji krajowych ponad poziom oszczdnoci krajowych.
43
To ostatnie tworzy podstawy do coraz cilejszego zwizku midzy dochodami a wydajnoci czynnika pracy w rolnictwie, co ma znaczenie dla równowagi wzrostu i konkurencyjnoci.
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cje katalizacyjne renty politycznej to zwikszenie moliwoci pogodzenia osignitego poziomu konsumpcji gospodarstwa domowego producenta z potrzebami inwestycyjnymi. Te funkcje to take zmniejszenie ryzyka zwizanego
z inwestycjami oraz podnoszenie zdolnoci dochodowej producenta, to istotne
zwikszenie podstawy do generowania oszczdnoci, co take jest wane przy
mechanizmach polityki nakierowanych na pobudzanie inwestycji44. Nie bez znaczenia jest take to, e patnoci bezporednie i inne instrumenty polityki rolnej
podnosz zdolno kredytow producenta rolnego. Ma to oczywisty wpyw na
moliwoci uzupeniania rodków bankowych, czy te innych oszczdnoci,
przeznaczanych na inwestycje.
Kwesti funkcji renty politycznej jako katalizatora inwestycji producentów rolnych oraz jej ewentualnego komplementarnego zwizku z tymi inwestycjami mona zilustrowa w postaci prostych ideogramów (rysunek 8.1).
Rysunek 8.1. Ideogramy pozytywnej i neutralnej relacji midzy inwestycjami
oraz rent polityczn

ródo: opracowanie wasne.

Pierwszy z ideogramów to niejako hipoteza o wystpowaniu zwizku
wsparcia w ramach WPR z inwestycjami producentów rolnych. Zaprzeczeniem
44

Patnoci bezporednie jako nonik renty politycznej s, jak si wydaje, najbardziej racjonalnym
sposobem wspomagania dochodów producenta i wspomagajcym jego racjonalno co do wyboru
rodzaju i poziomu inwestycji. Instrumenty nakierowane na bezporednie cele inwestycyjne, na
przykad oparte na dofinansowywaniu poowy kosztu zakupu maszyny rolniczej czy polegajce na
dofinansowaniu odsetek, maj zbyt celowy charakter, przez co mog prowadzi do mniej racjonalnych wyborów w sensie mikroekonomicznym (take makroekonomicznym) np. przeinwestowania, do wystpowania zbyt kapitaochonnych technik wytwarzania i nieracjonalnych relacji technicznych, co odbija si zawsze na efektywnoci. Patnoci bezporednie takich wad nie maj.
Patnoci bezporednie zastpuj konieczno oszczdzania kosztem konsumpcji, std te nawiasem mówic, nawizanie do pojcia renty. Jest to pozytywny efekt, w przeciwiestwie do pokazanej we wczeniejszych rozdziaach kwestii substytucji renty politycznej i efektywnoci.
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moga by hipoteza, i renta polityczna i inwestycje to niezalene od siebie procesy, tj. patnoci bezporednie i inne noniki renty politycznej (poza mechanizmami proinwestycyjnymi) nie maj wpywu na wybory producentów co do poziomu inwestycji, co ilustruje drugi z ideogramów.
Nie zakadamy, e renta polityczna jest w zalenoci substytucyjnej do
oszczdnoci i inwestycji producentów rolnych. Nie moe wic by powtórzony
przekrój analizy odnoszcej si do relacji renty i efektywnoci jako róde dochodu producenta rolnego. Tamto rozumowanie odnosio si do kwestii funkcjonowania, natomiast to do kwestii wzrostu gospodarczego w sektorze. Oczywicie wzrost, czyli realizowane inwestycje daj lepsz podstaw do
efektywniejszego funkcjonowania i generowania wyszych dochodów producentów w oparciu o wydajno pracy. Wysze dochody to z kolei mocniejsza
podstawa do dalszych oszczdnoci i inwestycji. Jak sdzimy w tym nieustajcym procesie zalenoci istotn rol odgrywa renta polityczna jako katalizator.
Tak zarysowane kwestie i hipotezy poddane zostay autorskiej analizie, najpierw
logicznej w oparciu o okrelone zapisy matematyczne oraz nastpnie syntetycznej weryfikacji empirycznej.

8.2. Renta polityczna a konsumpcja i oszczdnoci oraz inwestycje
producenta rolnego
Wskazywalimy, e renta polityczna moe by czynnikiem katalizujcym
inwestycje producenta rolnego, przyczyniajc si do ich zwikszania w dwojaki
sposób. Po pierwsze, stanowi ona jedno z moliwych róde wzrostu dochodu.
To w oczywisty sposób zwiksza podstawy do oszczdnoci lub w bezporedni
sposób je powiksza zmniejszajc ujemn rónic midzy wymaganym poziomem inwestycji a ich ródem sfinansowania z oszczdnoci (niezalenie czy to
s oszczdnoci odoone, czy przysze z kredytu45). Proces ten wymaga analizy od fundamentów, co tu pominiemy46. Wskamy jeszcze, e do producenta
rolnego odnosi si cytat, e „wikszo decyzji inwestycyjnych we wspócze45

Oszczdno jako ródo finansowania inwestycji moe by ujmowana jako St n , czyli jako
zakumulowana suma z lat poprzednich lub jako aktualizowana suma w kredycie (raty jego
spat) oszczdnoci przyszych: S t  n , dalej nazwiemy to oszczdnociami ex-post i ex-ante.
46
Wedug Hishleifera ”decyzje inwestycyjne firm s w istocie decyzjami ich wacicieli dotyczcymi optymalnego rozkadu konsumpcji i oszczdnoci w czasie, a inwestycje w rodki
trwae stanowi alternatyw wzgldem oszczdzania na rynkach finansowych umoliwiajc
transfer konsumpcji w czasie”. Cytujemy za [Brzozowski, Cielik 2004]. To twierdzenie jak
si wydaje w peni przystaje do sytuacji producenta rolnego, gdzie powszechnie jest znana
niejako tosamo waciciela, czyli konsumenta czy gospodarstwa domowego, z funkcj
producenta.
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snych gospodarkach jest podejmowana przez firmy, a nie gospodarstwa domowe. Firmy s jednak wasnoci gospodarstw domowych (konsumentów) i powinny dziaa tak, aby zmaksymalizowa uyteczno swoich wacicieli”47.
Producent rolny jest niejako klinicznym przypadkiem, maksymalizacja jego
funkcji celu – dochodu (zysku), jako producenta jest podstaw maksymalizacji
funkcji uytecznoci jako konsumenta (gospodarstwa domowego). Podnosimy
to, poniewa wan jest kwestia podziau na oszczdnoci i w rezultacie inwestycje w stosunku do konsumpcji48.
Renta polityczna, jak zakadamy, katalizuje ten proces, tj. uatwia podejmowanie decyzji o podziale na konsumpcj i oszczdnoci (inwestycje), zwikszajc skonno do inwestowania. Waciciel (w sensie mikroekonomicznym
gospodarstwo domowe, konsument) jako producent rolny musi podejmowa decyzje, ile oszczdza , a ile konsumowa . Najczciej dokonuje tego w dwustopniowej procedurze. Najpierw, zakadajc racjonalne postpowanie, wybiera taki
poziom inwestycji, który maksymalizuje cakowite bogactwo (w okresie trwania
gospodarstwa, trwa permanentnie), a nastpnie przy przyjtym jego poziomie,
ile konsumowa dzisiaj, a ile oszczdza na jutro. W tym procesie niewtpliwie
pomocne s uzyskiwane patnoci w ramach WPR.
Jeli przyjmiemy, e podstaw inwestycji s zgromadzone przez producentów oszczdnoci:
(8.1)
St 1  I t ,
za, jak przyjmuje si w analizie mikroekonomicznej:
(8.2)
Dt 1 S t 1  Ct 1
oraz
S t 1 Dt 1  c  Dt 1
(8.3)
gdzie c jest pewn sta, odzwierciedlajc kracow skonno do konsumpcji
( Ct 1 cDt 1 ), za Dt 1 – oznacza dochód.
Przy danych potrzebach inwestycyjnych zwykle wikszych ni oszczdnoci49, tj. S t 1  I t , pomocne staj si efekty renty politycznej, czyli S t 1  Bt I t .
Wystpi w tych okolicznociach pozytywne skutki renty politycznej. W ich
efekcie moe nastpowa przyrost podstaw finansowych do inwestycji, co spowoduje zwikszenie dostpnych producentowi zasobów kapitau, bowiem:
S t 1  Bt  I t n K t n Rt n .
47

(8.4)

Ibidem.
Przyjmujc jednoczenie, z racji jednoci roli konsumenta i producenta, e oszczdno to
jedynie odroczona konsumpcja w czasie, oczywicie wysza, co zapewnia winny inwestycje
i ich efektywno .
49
Ex-ante (z kredytu) i ex-post (wasne z poprzednich okresów).
48
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Wraz ze wzrostem dostpnego czynnika kapitau pojawiaj si podstawy
do zwikszania produkcji50, a w konsekwencji wzrostu przychodów, poniewa:
'EP
! 0  TFP n .
EP

(8.5)

Wpynie to na ponowny wzrost konsumpcji i oszczdnoci w kolejnym okresie
oraz, co najwaniejsze, wzrost inwestycji. Dopaty czy renta polityczna katalizuj ten proces.
Renta polityczna poprzez pokazany wpyw na zwikszenie wyposaenia
w czynnik kapitau, przyczynia si do wzrostu technicznego uzbrojenia pracy51.
U producentów powstaj bardziej nowoczesne, kapitaochonne techniki wytwarzania. W rezultacie prowadzi to do wzrostu wydajnoci czynnika pracy i dochodów w kolejnych okresach:
Kt
R
n ( t
Lt
Lt

WL ) n C Lt 1 .

(8.6)

W sumie wic, mamy do czynienia z pozytywnym, dugookresowym procesem. Do oszczdnoci dochodzi efekt renty politycznej, co ma wpyw na poziom inwestycji oraz popraw relacji czynnika kapitau do czynnika pracy, czyli
de facto unowoczeniania techniki wytwarzania. Prowadzi to wprost do poprawy wydajnoci pracy. Efektem finalnym s oczywicie wiksze dochody (wynagrodzenie czynnika pracy), a zatem wzrost dobrobytu w rolnictwie. Jest to
fundamentalny wniosek wynikajcy z tej czci analizy.

8.3. Mnonik inwestycyjny renty politycznej dla producentów
rolnych
Zakadamy, e gospodarstwo domowe producenta rolnego (waciciela
gospodarstwa rolnego) dzieli swój wypracowany dochód zwikszony o patnoci
z tytuu WPR (rent polityczn) na konsumpcj, oszczdnoci oraz podatki.
Mamy wic52:
50

Poniewa

wY ( Lt , K t , Z t )
! 0 gdzie Y ( Lt , K t , Z t ) – trójczynnikowa funkcja produkcji.
wK t

51

Przy danym niezmiennym zatrudnieniu czynnika pracy L0 u producenta (a nie w rolnictwie), co jest zaoeniem realnym.
52
Zakadajc, i producent rolny jest jednoczenie konsumentem i producentem, to mona to
te uj jako: L  CL  (TB  PT ) DR C  S oraz, e oszczdnoci producentów rolnych
obok z wypracowanych z dochodów: S R obejmuj saldo transferów: ST , gdy przyjmujemy,
i transferów producenci rolni nie przeznaczaj na konsumpcj, czyli mamy: S S R  ST
przy: ST (TB  PT ) ! 0 , czyli e transfery, efekty dochodowe polityki rolnej, przewyszaj
obcienia fiskalne producentów. Jest te kolejne dodefiniowanie istoty renty politycznej.
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B  m C  S T
(8.7)
gdzie: m – dochód waciciela gospodarstwa rolnego (producenta rolnego) wynikajcy z wynagrodzenia czynnika pracy zalenego wydajnoci tego czynnika i
Y
 C L oraz wynagrodzenia czynnika kapitaL
Y
owego zalenego od jego produktywnoci i cen produktów, czyli C K
 CK ;
L
C , S , T , B – odpowiednio poziom konsumpcji, poziom oszczdnoci, poziom ob-

poziomu cen produktów, czyli C L

cie podatkowych oraz dochody osigane z renty politycznej.
W zalenoci od podziau dochodów uzyskanych z renty politycznej, producentowi rolnemu zwikszy si proporcjonalnie konsumpcja oraz oszczdnoci53. Mamy wic:
(C  B

CB
S
)  (S  B B )  T .
B
B

(8.8)

Zatem, dodajc oszczdnoci z tytuu renty politycznej otrzymujemy rozwinicie zapisów 8.4 i 8.5 do postaci:
( S t 1  B t 

SB
K
R
) n I t n
n
n w L n C Lt 1 n
B
L
L

.

(8.9)

Wynika z tego, e efekty dochodowe renty politycznej mog zwiksza
oszczdnoci54 producentów przeznaczone na inwestycje. Jest to konstatacja potwierdzajca wczeniejszy wniosek i wana dla potwierdzenia przedstawionej
hipotezy o katalizujcym wpywie renty politycznej na inwestycje producentów
rolnych. Jest to fundament trwaego wzrostu dochodów producentów rolnych55,
proces take bardzo korzystny dla caego spoeczestwa. Jego efektem moe
by to, e wydajno czynnika pracy w coraz wikszym (czy zasadniczym)
stopniu staje si ródem ksztatujcym dochody producentów rolnych. Wzrost
tych dochodów nie obcia wic ju tak bardzo konsumentów czy podatników.
W takim scenariuszu dopaty bezporednie peni pozytywn rol, katalizujc
niejako proces inwestowania przez producentów rolnych, czyli w istocie zwikszajc skonno do racjonalnego inwestowania.
Charakter zwizków opisanych formu 8.9 ilustruj ideogramy przedstawione na rysunku 8.2.

53

Zakadajc, e nie ma celowych dopat do inwestycji, które z oczywistych wzgldów okrelaj wybór producenta.
54
Oszczdnoci mog mie , jak wskazywalimy wyej, charakter ex-post lub ex-ante, czyli
wystpowa w formie kredytów i ich spaty.
55
Oczywicie odnosi si to do wszystkich producentów, ma wic charakter prawidowoci
z uwagi na swój ogólny charakter.
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Rysunek 8.2. Oszczdnoci i renta polityczna (S+B) a inwestycje (I) i techniczne
uzbrojenie (K) oraz wydajno (R) czynnika pracy (L)

I

K

R

S+B

L

L

ródo: Opracowanie wasne.

Rozstp midzy prostymi wyraa katalizujcy wpyw renty politycznej na
inwestycje, uzbrojenie techniczne i wydajno czynnika pracy. Dla wielkoci
przyrostowych powysze zalenoci mona uj jako: 'St 1 'I t oraz
'I t ! 'St  Bt , std:
'mt  'I t .
(8.10)
56
Przyrost inwestycji ponad przyrost dochodów i oszczdnoci jest wic
moliwy dziki rencie politycznej. To kolejne wsparcie dla omawianej kwestii
katalizujcego wpywu renty politycznej na inwestycje producentów rolnych.
Mona to wesprze nastpujcym ukadem zalenoci przyczynowoskutkowych z uwzgldnieniem renty politycznej w dochodach rolniczych:
'DR  'S  'I

przy 'B  'S  'I
'I  'S  'DR .

(8.11)
Nastpuje zatem okrelone sprzenie zwrotne (dodajc indeksy czasowe). Wprowadzajc zmiany w zaangaowaniu czynnika pracy 'L , otrzymujemy
powyszy cig zalenoci:
'I  'K 

'K
'R

 'DRt 1
'L
'L

(8.12)

przy 'K 'K t 1  aK t ( a – amortyzacja) oraz 'DR 'DRt 1  'DRt .
Zatem, otrzymujemy zamknite koo przyczyno-skutkowe, jeli chodzi
o podstawy wzrostu dochodów. Ma to du wymow. Fundamentalnie, w dugim okresie przyrost dochodów producentów rolnych to podstawa przyrostu
oszczdnoci oraz wynikajcych std inwestycji. Nie jest wic obojtne, dla
procesów dugookresowego wzrostu, czy wystpuj dodatkowe róda wzrostu
56

Ex-ante i ex-post, jak objanilimy wczeniej.
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dochodów (poza naturalnymi zwizanymi z rozszerzaniem si rónicy midzy
przychodami a kosztami zaangaowania czynników, tj. CR  R  N  C N ), zwizane
z polityk roln.
Relacj midzy przyrostem inwestycji a przyrostem renty politycznej
moemy okreli , o czym ju wspomnielimy, jako mnonik inwestycyjny efektu dochodowego polityki rolnej, czy renty politycznej. Mamy wic:
mI

'I
'B

(8.13)

Wskanik ten winien ksztatowa si powyej jednoci, by mówi o pozytywnych rozwojowych efektach renty politycznej, czyli:
mI ! 1 .
(8.14)
Oznaczaoby to, e efekty dochodowe polityki rolnej przyczyniaj si do inwestycji producentów rolnych, ponad poziom wynikajcy jedynie z regulacji rynkowej. Tworzy to trwa podstaw zwikszania wynagrodzenia czynnika pracy
oraz utrzymania waciwej relacji midzy wzrostem dochodów a wzrostem wydajnoci czynnika pracy,

C
wC L
, oraz ich poziomami, L , w rolnictwie. Jest to
WL
wW L

wane, poniewa stanowi podstaw do tego, aby w duszych okresach, take
nawet po zaprzestaniu dofinansowywania rolnictwa w sposób, jak to si dzieje
dzi w ramach WPR, producenci rolni mogli opiera swoje dochody na wydajnoci czynnika pracy, podobnie jak w dziaach pozarolniczych.

8.4. Ilustracja empiryczna wpywu renty politycznej
Poszukujc potwierdzenia katalizujcego wpywu renty politycznej na
inwestycje producentów rolnych i zweryfikowania empirycznego wyników
przeprowadzonej analizy formalnej, podjto prób ustalenia statystycznego
zwizku tej renty z inwestycjami dla zbiorowoci gospodarstw FADN. Wpyw
ten ilustrowany jest poprzez wartoci wspóczynnika kierunkowego prostej regresji (rysunki 8.3 i 8.4).
Mona uzna , e wpyw renty politycznej na inwestycje producentów rolnych cechuje wraz upywem czasu tendencja wzrostowa, aczkolwiek nie jest on
zbyt silny. Ten katalizujcy wpyw ujawnia si bardziej na tle powizania inwestycji ze zobowizaniami (bez uwzgldnienia efektów dochodowych renty politycznej). Naley sdzi , e bez efektów renty politycznej poziom i zmiany inwestycji byyby nisze. wiadcz o tym rónice w wartociach wspóczynników
determinacji R2 (0,43>0,127) oraz wartociach wspóczynników kierunkowych
regresji prostej (0,71>0,58).
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Rysunek 8.3. Wpyw renty politycznej na inwestycje
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych FADN.
Rysunek 8.4. Wpyw zobowiza na inwestycje
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych FADN.

Bezporedni, empiryczny zwizek renty politycznej z inwestycjami,
zgodnie z przedstawion analiz teoretyczn, ukazano na rysunkach 8.5 i 8.6.
Potwierdzaj one katalizujcy wpyw na inwestycje producentów w analizowanych gospodarstwach rolnych FADN. Nie jest to wprawdzie bardzo oczywisty
wpyw, jednake moe potwierdza przyjt hipotez. Wane jest równie to, e
nie wystpuje zwizek substytucyjny, jak to miao miejsce w przypadku analizy
rent politycznej i ekonomicznej.
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Rysunek 8.5. Dochody z tytuu renty politycznej (B) a inwestycje gospodarstw
rolnych (I) w roku 2010
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych FADN.
Rysunek 8.6. Dochody z tytuu renty politycznej (B) a inwestycje gospodarstw
rolnych (I) w roku 2011
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych FADN.

W zwizku z badan hipotez przeprowadzono statystyczn analiz zalenoci dochodów z tytuu renty politycznej i inwestycji. Dla zbiorowoci 5363
gospodarstw bdcych podstaw bada57, przeprowadzono analiz regresji. Dla
kadego roku (2005-2011) oszacowane zostay dwa modele z t sam zmienn
57

Szczegóy zawarto w [Bezat-Jarzbowska, Rembisz, Sielska 2012, 2103].
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zalen, któr bya wielko inwestycji w indywidualnym gospodarstwie. Wyniki tych oszacowa zawarto w tabeli 8.1.
Tabela 8.1. Wyniki oszacowa parametrów funkcji regresji opisujcych poziom
inwestycji dla lat 2008-201158

Parametr,
zmienna
M1
4572**
Warto
staa
(113,9)
0,0328**
B
(0,013)
0,1637**
ZO
(0,0229)
0,0302**
D
(0,0119)
0,2092**
BI
(0,0611)
R2
0,0156
(skoryg.)

2008
M2
5094**
(80,87)
0,0403**
(0,0131)

0,0016

M1
4480**
(110,4)
0,0302**
(0,0129)
0,1460**
(0,0228)
0,0368**
(0,0118)
0,1757**
(0,0657)
0,0133

2009
M2
4943**
(80,84)
0,0459**
(0,0128)

0,0022

M1
4038**
(101,2)
0,0296**
(0,01242)
0,1729**
(0,02315)
0,006255
(0,01147)
0,2732**
(0,05247)
0,0190

2010
M2
4353**
(71,46)
0,0449**
(0,0124)

0,0022

M1
4021**
(102,4)
0,0377**
(0,0124)
0,1166**
(0,0242)
0,00461
(0,0116)
0,3104**
(0,0497)
0,0156

2011
M2
4274**
(71,32)
0,0506**
(0,0124)

0,0029

* – istotno statystyczna na poziomie  < 0,1,
** – istotno statystyczna na poziomie  < 0,05.
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych FADN.

Niestety, uzyskane wyniki wskazuj na niky wpyw renty politycznej na
inwestycje producentów rolnych. Niemniej jednak, nie obala to hipotezy o katalizujcym wpywie tej renty na inwestycje.

58

W przypadku pierwszego modelu, oznaczanego dalej jako M1, wybrano zbiór zmiennych
objaniajcych uwzgldniajcy: dochody z tytuu renty politycznej reprezentowane przez
wysoko dopat (B), zobowizania (ZO), dochód (D) oraz dopaty na inwestycje (BI).
W drugim modelu (M2) jedyn zmienn objaniajc bya renta polityczna (ponownie reprezentowana przez wysoko dopat B). W adnym z modeli nie uwzgldniono potencjalnych opónie, koncentrujc si na relacji midzy wartociami przyjmowanymi przez
zmienne w tym samym roku.
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9. Zmiany wynagrodzenia czynnika pracy oraz jego
wydajnoci
9.1. Zwizek midzy zmianami wynagrodzenia i wydajnoci
czynnika pracy
Zwizek midzy zmianami (wzrostem) wydajnoci czynnika pracy59 oraz
jego wynagrodzenia w rolnictwie rozpatrujemy na tle innych sektorów (sekcji)60. Relacja wzrostu wynagrodzenia do wzrostu wydajnoci czynnika pracy to
kategoria zbliona do jednostkowych kosztów pracy (Labour Unit Costs). Dzi
do tej relacji przywizuje si najwiksze znaczenie, bo przesdza ona o racjonalnoci i konkurencyjnoci midzysektorowej i midzynarodowej. Korzystajc
z danych BDL, obliczono i porównano rednie tempa zmian wynagrodzenia
i wydajnoci czynnika pracy w rolnictwie (rysunek 9.1). W ujciu wzgldnym
zwizek midzy zmianami wynagrodzenia a wydajnoci w rolnictwie nie jest
silny, ale nie odbiega to od sytuacji w innych sektorach61.

rednietempowzrostuwynagrodze

Rysunek 9.1. rednie tempa zmian wynagrodzenia i wydajnoci czynnika pracy
w województwach w rolnictwie na tle pozostaych sektorów
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie BDL, GUS.

59

Mierzonej wartoci dodan brutto na jednego zatrudnionego.
Bez uwzgldnienia efektów dochodowych wsparcia w postaci patnoci bezporednich.
61
Najsilniejszy jest po prawej stronie wykresu, mierzony wspóczynnikiem korelacji liniowej
Pearsona dla rolnictwa wynosi jedynie 0,25.
60
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Sektorowe wyniki, bardziej zorientowane na ocen wpywu WPR, uzyskano na podstawie danych FADN. Z rysunku 9.2. wynika, e wród producentów rolnych utrzymywane s racjonalne proporcje midzy wynagrodzeniem (bez
patnoci) i wydajnoci czynnika pracy62.
Rysunek 9.2. Zwizek midzy wynagrodzeniem czynnika pracy a jego wydajnoci dla
gospodarstw FADN ogóem w 2011 roku
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ródo: Opracowanie A. Sielska na podstawie danych FADN (gospodarstw, dla których
w programie przyj to maksymalizacj dochodu jako funkcj celu).

Szacujc funkcj regresji zmian wydajnoci czynnika pracy i wynagrodzenia, otrzymano do wysok warto wspóczynnika determinacji (R2  0,6).
Wspóczynnik kierunkowy oszacowanej funkcji liniowej, który jest w istocie
przyblieniem kosztów jednostkowych pracy, jako relacji zmian wynagrodzenia
do wydajnoci czynnika pracy (

wC L
) jest bliski jednoci. Wskazuje to, e dowWL

chody producentów rolnych (z bazy FADN), bez patnoci, wynikaj z wydajnoci czynnika pracy63. Taki stan tworzy podstawy konkurencyjnoci sektora.
Wskazuje równie, i wsparcie i patnoci w ramach WPR nie zakócaj racjonalnych wyborów producentów rolnych w sensie osigania równowagi [Rembisz, Sielska 2011].

62

Stanowi to nawizanie do mikroekonomicznej równowagi producenta, która jest osigana,
gdy wynagrodzenie danego czynnika wyrównuje si z jego produktywnoci kracow
i przecitn produkcji [Rembisz, Sielska 2011].
63
Oczywicie nie oznacza to, i dochody s wtedy parytetowe i e zbdne s patnoci bezporednie.
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9.2. Relacje zmian wynagrodzenia i wydajnoci w rolnictwie
w ujciu regionalnym
W celu dodatkowego zweryfikowania konstatacji dotyczcych relacji
midzy zmianami wynagrodzenia i wydajnoci czynnika pracy (Unit Labour
Costs), zbadano je take w ukadzie regionalnym (rysunki 9.3-9.6).
Rysunek 9.3. Porównanie dynamiki wartoci dodanej na zatrudnionego i wynagrodze
w rolnictwie w województwach ódzkim, mazowieckim, maopolskim i lskim (2005=1)
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie BDL GUS.
Rysunek 9.4. Porównanie dynamiki wartoci dodanej na zatrudnionego
i wynagrodze w rolnictwie w województwach lubelskim, podkarpackim,
podlaskim i witokrzyskim (2005=1)
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie BDL GUS.
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2011

Rysunek 9.5. Porównanie dynamiki wartoci dodanej na zatrudnionego
i wynagrodze w rolnictwie w województwach lubuskim, wielkopolskim,
zachodniopomorskim i dolnolskim (2005=1)
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie BDL GUS.
Rysunek 9.6. Porównanie dynamiki wartoci dodanej na zatrudnionego
i wynagrodze w rolnictwie w województwach opolskim, kujawsko-pomorskim,
pomorskim i warmi sko-mazurskim (2005=1)
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie BDL GUS.

Wprawdzie brak jest wyranych prawidowoci, jednake w wikszoci
województw wynagrodzenia w rolnictwie wzrastay przecitnie szybciej ni
wydajno , lecz nie nadmiernie. Interpretacja w konwencji wskanika Labour
Unit Costs (ULC) informuje o stopniu pokrycia wzrostu wynagrodze przez
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wzrost wydajnoci czynnika pracy64. Ma to znaczenie dla konkurencyjnoci danego sektora oraz wiadczy o jego równowadze, w sensie równowagi producenta. Wyprzedzanie wydajnoci czynnika przez jego wynagrodzenia, czyli gdy
tempo wzrostu dochodów przewysza tempo wzrostu wydajnoci (wskanik
powyej 1,0) moe wiadczy o braku równowagi u producentów rolnych
i nadmierne uzalenianie si od wsparcia65. W siedmiu województwach rednie
tempo wzrostu wynagrodze okazao si wolniejsze ni rednie tempo wzrostu
wartoci dodanej na zatrudnionego. W sumie zestawienie województw o wskaniku ULC wikszym i mniejszym, czy zblionym do jednoci potwierdza wczeniejszy wniosek, e wsparcie w ramach WPR nie osabio denia producentów
do równowagi i bilansowania wynagrodzenia z wydajnoci tego czynnika66.
Taka warto wskanika ULC nie stanowi te wsparcia dla pogldu o przechwytywaniu z rolnictwa wartoci dodanej.

9.3. Relacje zmian wynagrodzenia i wydajnoci w rolnictwie
w ujciu sektorowym
Wnioski pynce z analizy w ujciu regionalnym znajduj potwierdzenie
w wynikach analizy wielkoci zwizanych z rozpatrywanym wskanikiem
w ujciu sektorowym, przedstawionych na rysunkach 9.7-9.10.
Porównanie dynamiki wynagrodze rolnictwie i w gospodarce ogóem
w latach 2005-2012 nie wykazuje zdecydowanych odmiennoci, jedynie poczynajc od 2010 wida wyszy wzrost wynagrodze w rolnictwie. W rolnictwie
wzrost wynagrodzenia czynnika pracy, w porównaniu z gospodark ogóem,
wynika bardziej ze spadku zatrudnienia, co jest zjawiskiem pozytywnym (rysunki 9.7 i 9.8).
W latach 2005-2011 wzrost wynagrodze w rolnictwie wyprzedza wzrost
wydajnoci czynnika pracy mierzony wartoci dodan (rysunek 9.9). Moe to
wskazywa na poredni, mnonikowy wpyw renty politycznej (cho jej efekty
te nie byy ujmowane w wynagrodzeniu) oraz moe nie potwierdza tezy
o przejmowaniu wartoci dodanej z rolnictwa. Relacje wzrostu wynagrodzenia
do wzrostu wydajnoci (ULC) s jednak gorsze w rolnictwie ni w pozostaej
czci gospodarki (rysunek 9.10).
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Inaczej, informuje to o finansowaniu wzrostu wynagrodze przez wzrost wydajnoci.
Mona to interpretowa jako brak sytuacji, w której wynagrodzenia finansowane s przez
wydajno pracy i wynikaj z wartoci wytworzonego produktu.
66
Mona zakada , e to samo dotyczy czynnika kapitau.
65
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Rysunek 9.7. Ksztatowanie si zmian wynagrodze ogóem i wynagrodze w rolnictwie
(A) w Polsce latach 2005-2012 (2005=1)
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie BDL GUS.
Rysunek 9.8. Ksztatowanie si zmian przecitnego zatrudnienia i przecitnych
wynagrodze w rolnictwie (A) oraz ogóem w Polsce w 2005-2012 (2005=1)
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie BDL GUS.
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2012

Rysunek 9.9. Relacje wzrostu wynagrodzenia
i wydajnoci czynnika pracy w rolnictwie (2005=1)
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie BDL GUS.
Rysunek 9.10. Relacje wzrostu wynagrodzenia i wydajnoci czynnika pracy
w gospodarce ogóem (2005=1)
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie BDL GUS.

Generalnie biorc, analizowane relacje (ULC) ukaday si w gospodarce
ogóem bardziej proporcjonalnie ni w samym rolnictwie.
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Podsumowanie
W prowadzonych badaniach, zgodnie z przyjtym zaoeniem o istotnoci
popytowego i instytucjonalnego podejcia w obecnej ekonomice rolnictwa
skoncentrowano uwag na tych dwu czynnikach równowagi wzrostu w sektorze
rolno-ywnociowym. Badania przeprowadzono w oparciu o wasn oryginaln
analiz teoretyczn zweryfikowan empirycznie. Uzyskano wyniki co do podejcia, wniosków i uogólnie istotne zarówno w sensie poznawczym jak i uytecznoci dla polityki rolnej. Najwaniejsze uogólnienia istotne zarówno w sensie poznawczym jak i polityczno-praktycznym mona uj nastpujco.
Popyt jest istotnym czynnikiem ograniczajcym moliwoci ekstensywnego wzrostu. Wynika to nie tylko z niskiego jego tempa, ale te z rónicowania
popytu na finalne produkty ywnociowe i produkty rolne przy wzrastajcym
rozstpie cenowym bdcym wyrazem preferencji konsumentów. Ma to wpyw
na moliwoci wzrostu przychodów w rolnictwie zarówno z tytuu wzrostu wolumenu, jak i cen produktów. Determinuje to przy kosztach zastosowania czynników produkcji moliwoci wzrostu dochodów producentów rolnych.
W szczególnoci nie mog oni liczy na wzrost cen jako ródo podnoszenia
tych dochodów. W tej sytuacji szczególne znaczenie maj efekty dochodowe
polityki rolnej, co nazwalimy rent polityczn. Korzystanie z tego róda
wsparcia dochodów producentów rolnych w badaniu przeanalizowano w kontekcie jego wpywu na efektywno produkcji oraz na inwestycje producentów.
Analiza ta, majca charakter oryginalnie autorski, dotyczya mechanizmów
funkcjonowania i wzrostu.
Renta polityczna pozostaje w zwizku substytucyjnym z efektywnoci
produkcji, co okrelilimy jako renta ekonomiczna. Innymi sowy, renta polityczna wypiera w sensie relatywnym rent ekonomiczn jako ródo dochodów
producentów rolnych. Producenci rolni zachowujc si racjonalnie i maksymalizujc swoj funkcj celu, czyli dochód, sigaj bardziej do tego róda, które
jest bardziej uyteczne w sensie relacji uzyskanych efektów do ponoszonych
kosztów na jego uzyskanie. Ujcia graficzne opracowane na podstawie analizy
empirycznej danych FADN obrazuj zwizki substytucyjne midzy obydwiema
rentami dla wszystkich analizowanych grup gospodarstw i poziomów produkcji
w kolejnych badanych okresach.
Z odmienn sytuacj mamy do czynienia, jeli chodzi o zwizek renty politycznej z inwestycjami podejmowanymi przez producentów rolnych. W tym
przypadku mona mówi o jej katalizujcym wpywie na inwestycje, tzn. na ich
poziom i wzrost ponad oszczdnoci i zobowizania. Ma to fundamentalne znaczenie dla tworzenia trwaych podstaw do ksztatowania dochodów producen-
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tów rolnych z pracy w oparciu o wydajno czynnika pracy67. Z analizy empirycznej i przedstawionych uj graficznych i ekonometrycznych wynika, e hipoteza o katalizujcym wpywie renty politycznej na inwestycje producentów
rolnych broni si i nie moe by odrzucona. Efekt katalizacji wystpowa prawie
w poowie liczby gospodarstw objtych badaniem (dane FADN), o czym wiadczy to, e inwestycje rosy szybciej ni dochody i zobowizania.
Substytucyjno obydwu rent jest problemem dla polityki i realnych procesów gospodarowania, w tym dla równowagi wzrostu w rolnictwie, albowiem
osabiany jest przymus poprawy efektywnoci produkcji. Katalizujcy wpyw
renty politycznej na inwestycje jest oczywicie korzystnym zjawiskiem, poniewa poprzez zmiany technik wytwarzania uatwia popraw efektywnoci produkcji. Dla polityki rolnej uchwycenie waciwych proporcji w tym zakresie jest
wic spraw kluczow.
Pomimo wystpowania renty politycznej, jej efekty dochodowe nie zachwiay racjonalnoci wyborów producentów rolnych w sensie równowaenia
wzrostu dochodów ze wzrostem wydajnoci czynnika pracy. Wyniki analizy
z wykorzystaniem koncepcji wskanika Unit Labour Costs wskazuj, e generalnie rzecz biorc w rolnictwie polskim wzrost wynagrodzenia czynnika pracy
wynika w duym stopniu ze wzrostu jego wydajnoci. Wpywa to niewtpliwie
korzystnie na konkurencyjno sektora rolno-ywnociowego. Zaobserwowany
w tym zakresie stan nie odbiega zasadniczo in minus od sytuacji w pozostaych
sektorach, gdzie jednak czsto wystpuj relacje odwrotne. Zachodz te pozytywne zmiany w relacjach czynników produkcji, w tym spadek zatrudnienia, jak
równie w technikach produkcji. Nastpuje to zapewne pod wpywem renty politycznej, co wie si z jej katalizujcym wpywem na inwestycje.
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Zaobserwowano to, analizujc dochody oczyszczone z patnoci i wsparcia, co oczywicie
nie ma nic wspólnego z parytetowoci dochodów w odniesieniu do innych sektorów.
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Cz III
Mapowanie klastrów rolno-ywnociowych w Polsce
oraz modelowanie ich rozwoju
10. Wybrane aspekty koncepcji klastrów
Klaster to: „geograficzne skupisko wzajemnie powizanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek wiadczcych usugi, firm dziaajcych
w pokrewnych sektorach i zwizanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów,
agencji standaryzujcych i stowarzysze branowych), reprezentujcych okrelone dziedziny, konkurujcych ze sob, ale równie wspópracujcych” [Porter
1998a].

10.1. Interpretacja pojcia „klaster”
Oprócz przytoczonej powyej definicji M.E. Portera, który jest jednym
z najczciej cytowanych autorów w tym zakresie, w literaturze przewija si
szereg innych definicji klastra, o treci zblionej w mniejszym lub wikszym
stopniu. Wybrane z nich przedstawiono w tabeli 10.1.
W identyfikacji wystpowania klastrów w przestrzeni przydatne jest odwoanie si do ich atrybutów, takich jak [Ketels 2003]:
 blisko geograficzn (odlego pomidzy podmiotami wchodzcymi
w skad klastra wywoujca pozytywne efekty przenikania);
 powizania (skoncentrowanie na wspólnym celu);
 interakcje (wzajemne oddziaywanie zachodzce pomidzy podmiotami);
 liczebno (interakcje zachodzce pomidzy podmiotami umiejscowionymi
w bliskoci geograficznej musz dotyczy takiej liczby podmiotów, która
gwarantuje osignicie tzw. masy krytycznej).
Identyfikacja struktur klastrowych oparta jest na wyodrbnieniu z szeregu
powiza rynkowych tych relacji, które odnosz si do funkcjonowania acucha wartoci w wymiarze pionowym oraz poziomym. Nawizane relacje cz
ze sob podmioty, reprezentujce róne ogniwa tego acucha. W ramach klastrów funkcjonowa mog nastpujce grupy podmiotów [Sölvell 2009]:
 firmy (konkurenci, dostawcy, usugodawcy, nabywcy oraz firmy w sektorach spokrewnionych);
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 przedstawiciele sektora publicznego (szczebel centralny, regionalny oraz
lokalne spoecznoci);
 przedstawiciele spoecznoci akademickiej (uniwersytety, instytuty badawcze, parki technologiczne, centra transferu technologii, itp.);
 organizacje wspierajce wspóprac (izby handlowe, organizacje klastrowe,
itp.);
 instytucje finansowe (zaplecze finansujce);
 media (kreatorzy marki klastra i regionu).
Tabela 10.1. Zestawienie wybranych definicji pojcia klaster

Autorzy
[rok]
Anderson
[1994]

Rosenfeld
[1997]

Cooke
[2002]

Bank
wiatowy
[2002]
Gorynia,
Jankowska
[2008]

Definicja
Grupa przedsibiorstw, która aktywnie opiera swoj dziaalno na zwizkach zachodzcych pomidzy nimi, nawizywanych w celu osignicia wydajnoci oraz konkurencyjnoci.
Geograficzne skupisko firm dziaajcych w pokrewnych sektorach, funkcjonujcych na lokalnym rynku pracy, wspópracujcych lub w innym wymiarze powizanych ze sob, wiadczcych usugi komplementarne oraz
korzystajcych ze wspólnej infrastruktury oraz wyspecjalizowanych dostawców.
Geograficzna koncentracja firm, pomidzy którymi zachodz powizania
o charakterze poziomym i pionowym, które jednoczenie wspópracuj
i konkuruj ze sob w ramach okrelonych segmentów rynku, wykorzystujc przy tym wspóln lokaln infrastruktur i podzielajc t sam wizj
rozwoju regionu oraz brany, w której dziaaj.
Sieci produkcji zoone z niezalenych przedsibiorstw oraz ich wyspecjalizowanych sprzedawców, orodków wiedzy (np. uniwersytetów, instytutów
bada i rozwoju), organizacji wspierajcych (konsultantów, poredników),
a take ich klientów [Bojar 2007].
Grupa przedsibiorstw i innych podmiotów (stowarzyszenia, izby przemysowo-handlowe, placówki naukowe, itp.), które funkcjonuj w geograficznej bliskoci, charakteryzuj si ponadprzecitn intensywnoci rónorodnych zwizków (relacji), a zwizki te wybiegaj w znacznym stopniu poza
relacje typowo rynkowe (konfrontacyjne, rywalizacyjne).

ródo: Opracowanie wasne na podstawie prac cytowanych autorów.

Bardzo istotnym elementem rozwaa na temat roli i znaczenia klastrów
w gospodarce s powizania wystpujce na linii firmy, sektor B+R oraz instytucje wspomagajce (instytucje otoczenia biznesu). Ponadto, klaster nie jest systemem skupiajcym tylko i wycznie jeden rodzaj dziaalnoci, czy przedstawicieli jednej brany. Duy nacisk kadziony jest na relacje, jakie cz tzw. rdze
klastra z firmami reprezentujcymi dziaalno wobec nich pokrewn, komple-
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mentarn czy te wspomagajc. Wieloraki charakter podmiotów tworzcych
klaster mona zilustrowa za pomoc diagramu Venna, w którym obszar nakadania si wszystkich trzech elementów stanowi odzwierciedlenie struktury klastrowej (rysunek 10.1).
Rysunek 10.1. Potrójna helisa

firmy

instytucje
wspomagajce

wadze

ródo: Opracowanie wasne.

Stwierdzenie, czy w danej przestrzeni faktycznie funkcjonuje klaster nie
zawsze jest kwesti bezsporn, co wynika m.in. z rónorodnoci definicji i ich
niezbyt jednoznacznych interpretacji. W rozstrzygniciu tej kwestii pomóc moe
ocena wystpowania swoistych cech klastrów jako skupisk, moliwych wprost
do zaobserwowania, a którymi s [van Dijk i Sverrisson 2003]:
 relatywna blisko przestrzenna przedsibiorstw;
 wysoka gsto aktywnoci ekonomicznej;
 wystpowanie wielu firm zaangaowanych w identyczn, zblion lub uzupeniajc dziaalno .
Ponadto do cech klastrów o wymiarze fundamentalnym i uniwersalnym
mona zaliczy :
 powizania midzy przedsibiorstwami bdce wynikiem podwykonawstwa
(ang. subcontracting) i zalenoci pionowych;
 powizania midzy przedsibiorstwami przybierajce specyficzne formy
wspópracy (zalenoci poziome);
 pewien poziom specjalizacji.
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Klastry mog wystpowa praktycznie we wszystkich przestrzennych
strukturach gospodarczych, poczwszy od miast i metropolii, poprzez regiony
i kraje, a skoczywszy na zasigu przekraczajcym tak wyznaczane granice
geograficzne. W teorii klastrów szczególny nacisk kadzie si na znaczenie lokalizacji w dziaalnoci gospodarczej, poniewa przewaga w grze konkurencyjnej
na rynku nie jest wypracowywana jedynie wewntrz przedsibiorstwa, lecz take dziki wykorzystaniu atutów otoczenia.

10.2. Konkurencja i wspópraca w ramach struktur klastrowych
Konkurowanie jest procesem, którego realizacja i przebieg determinuj
osiganie konkurencyjnoci, rozumianej jako stan, atrybut, ale jednoczenie jako
proces. Problematyka konkurencyjnoci staa si w ostatnim czasie istotnym obszarem bada w naukach ekonomicznych. Jej znaczenie wynika w duej mierze
z dostrzeganego i podkrelanego w wielu opracowaniach zwizku z rozwojem
gospodarczym krajów czy te innych, wyodrbnionych geograficznie obszarów,
przekadajcym si na wzrost ogólnego dobrobytu ekonomicznego.
Konkurencyjno jest zagadnieniem o charakterze pochodnym wzgldem
pojcia konkurencji. Konkurencja jest bowiem warunkiem koniecznym, aby
dyskusja nad konkurencyjnoci moga mie w ogóle miejsce [Gorynia i aniewska 2009]. Konkurencyjno moe by rozwaana na rónych poziomach
agregacji ekonomicznej:
 makroekonomicznym (gospodarki narodowe, regiony wiata),
 mezoekonomicznym (brane, gazie, sektory, itp.),
 mikroekonomicznym (przedsibiorstwa, instytucje, itp.).
Klastry wywieraj wpyw na konkurencj, a w konsekwencji na konkurencyjno , w kilku wymiarach. Po pierwsze, przedsibiorstwa funkcjonujce
w strukturach klastrowych s w stanie zwikszy swoj produktywno . Po drugie, atrakcyjne otoczenie biznesowe oraz perspektywa rozwoju brany sprzyjaj
powstawaniu nowych przedsibiorstw i instytucji wspierajcych. Ponadto,
w szeregu opracowa analitycznych dowodzi si równie istnienia zalenoci
pomidzy wysz innowacyjnoci przedsibiorstw i bran oraz wysz koncentracj przestrzenn przedsibiorstw [Porter 1998b].
Konkurencja jest uznawana za si napdow dziaalnoci ekonomicznej.
Jednak wizi, jakie nawizywane s pomidzy uczestnikami ycia gospodarczego nie przybieraj jedynie formy rywalizacji. W ostatnim czasie coraz wicej
uwagi w literaturze ekonomicznej powica si znaczeniu kooperacji pomidzy
uczestnikami ycia gospodarczego. Zainteresowanie w tym wzgldzie dotyczy
jej róde, przyczyn, przebiegu oraz osiganych za jej spraw rezultatów. Kon-
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cepcja klastrów jest jednym z przejawów tego zainteresowania, gdy kooperacja
jest jednym z elementów charakteryzujcych te struktury rynkowe. Kooperacja
w przypadku klastrów zachodzi nie tylko pomidzy przedstawicielami rónych
grup podmiotów (przedsibiorstwa – sfera B+R – wadze). Jej fundamentalne
znaczenie podkrelane jest równie w ramach procesu tworzenia wartoci.
Wystpowanie konkurencji oraz wspópracy jest determinant wyksztacenia si kolejnego ze zwizków zachodzcych pomidzy podmiotami rynkowymi, a mianowicie koopetycji (co-opetition)68. Termin ten pochodzi od poczenia dwóch sów w jzyku angielskim oznaczajcych konkurencj
(competition) oraz kooperacj (co-operation). Koopetycja uznawana jest za jeden z rodzajów zalenoci wystpujcych pomidzy podmiotami na rynku
w ujciu horyzontalnym. Przedsibiorstwa, dziaajc zgodnie z wytyczon strategi, angauj si w zwizki z innymi podmiotami, których charakter moe by
wieloraki. Moliwa jest nawet sytuacja, w której jednoczenie utrzymywane s
wszystkie rodzaje relacji przedstawione w tabeli 10.2.
Tabela 10.2. Horyzontalne relacje rynkowe

Typ zwizku
Koegzystencja
Konkurencja
Kooperacja

Koopetycja
(kooperencja)

Waciwoci
- brak zwizków o charakterze ekonomicznym
- brak interakcji
- dziaanie w oparciu o zasad akcja-reakcja
- nastpuje obserwacja i podanie za konkurentami
- zwizki midzy konkurentami mog dotyczy sfery biznesowej, spoecznej lub wymiany informacji
- zawizywane s rónego rodzaju wizi
- nastpuje wymiana w sensie ekonomicznym i pozaekonomicznym
- funkcjonuj jasne wytyczne kooperencji, czsto w oparciu o formalne
ustalenia

ródo: Opracowanie wasne na podstawie Bengtsson i Kock [1999].

Koopetycja, bdca zestawieniem dwóch elementów uznawanych do
pewnego momentu za wykluczajce si, moe by zdefiniowana jako sytuacja,
w której konkurenci wspópracuj, jak i rywalizuj ze sob jednoczenie. Zdaniem wielu autorów relacje na zasadzie koopetycji, jakie przedsibiorstwo moe
skutecznie nawizywa , naley rozpatrywa w oparciu o tzw. sie wartoci (ang.
value net).
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Zamiennie stosowane jest pojcie kooperencji.
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10.3. Klastry a inicjatywy klastrowe
Mianem inicjatywy klastrowej okrela si dziaanie o charakterze zorganizowanym, które jest ukierunkowane na rozwój oraz umacnianie konkurencyjnoci klastrów, w skad którego wchodz przedsibiorstwa przynalece do wyodrbnionego w regionie klastra, podmioty reprezentujce wadze lub
przedstawiciele jednostek badawczych [Sölvell i in. 2003]. Wspieranie inicjatyw
klastrowych stao si jednym z wiodcych elementów polityki gospodarczej,
której hasami przewodnimi s rozwój, innowacyjno oraz konkurencyjno .
Ukonstytuowane inicjatywy klastrowe mog przybiera róne formy w rónych
lokalizacjach, uzalenione od regionalnych uwarunkowa.
W praktyce wyróni mona kilka rodzajów struktur, za pomoc których
nastpuje instytucjonalizacja dziaa na rzecz zjawisk o charakterze odpowiadajcym bd zblionym klastrom. Inicjatywy klastrowe s jedn z nich. W pozostaych przypadkach dochodzi niejednokrotnie do stosowania uwarunkowanego
historycznie nazewnictwa tego rodzaju organizacji. Ma to miejsce szczególnie
w tych regionach, w których uwarunkowania spoeczno-kulturowe maj silny
wpyw na funkcjonowanie sektora przedsibiorstw. Przykadem unikatowego
w skali wiatowej podejcia w tym wzgldzie mog by woskie dystrykty
przemysowe (w. distretti industriali) [Becattini 1991].
Powstawanie inicjatyw klastrowych nastpuje niezalenie od stopnia rozwoju gospodarczego. Zarówno w gospodarkach wysoko rozwinitych, jak
i w gospodarkach o niszym stopniu rozwoju gospodarczego, dostrzegalny jest
wzrost zainteresowania klastrami i inicjatywami klastrowymi w praktyce ycia
gospodarczego. Ponadto, funkcjonowanie inicjatyw klastrowych moe odbywa
si niezalenie od profilu branowego wspieranego przez nie klastra.
Cele, jakie przywiecaj powoywaniu inicjatyw klastrowych mog dotyczy rónych wymiarów funkcjonowania przedsibiorstw oraz regionu, którego
dotycz. Najczciej zalicza si do nich:
 rozwój klastra realizowany poprzez denie do zwikszenia stopnia atrakcyjnoci inwestycyjnej obszaru i w efekcie do powstawania nowych firm
w regionie, których dziaalno odpowiada profilowi specjalizacyjnemu klastra lub zachcania firm ju istniejcych do rozpoczcia swojej dziaalnoci
w danym regionie;
 wspieranie dziaa innowacyjnych;
 wyzwalanie i wspieranie dziaa kooperacyjnych;
 wsparcie procesów rozwoju kadr.
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Inicjatywy klastrowe i towarzyszc im polityk, niezalenie od lokalizacji warunkujcej ich cechy unikatowe, mona opisa za pomoc zestawu uniwersalnych atrybutów. Nale do nich [Sölvell i in. 2003]:
 wzmoona orientacja na mikroekonomiczne rodowisko biznesowe w miejsce tradycyjnego podejcia koncentrujcego si na kwestiach makroekonomicznych;
 dugoterminowy program nakierowany na polepszenie konkurencyjnoci
klastrów, a nie poszczególnych firm bd sektorów;
 nacisk na obszary lokalne i regionalne;
 poprawa kontaktów midzy firmami w klastrze, budowanie zaufania oraz
polepszenie dialogu, który przyczyni si do wytworzenia efektów zewntrznych;
 dostarczenie kapitau zalkowego w miejsce duych dotacji;
 zbilansowany wkad ze strony rzdu oraz przemysu;
 wybór klastrów za pomoc kryterium konkurencji, co implikuje agodniejsz
form wyboru zwycizcy;
 kombinacja konkurencji oraz wspópracy, jako zasadniczych czynników na
rzecz uczenia i innowacji;
 uczestnictwo M P oraz duych przedsibiorstw;
 partnerstwo w ramach potrójnej helisy, obejmujce nie tylko firmy z klastra
oraz wadze, ale równie spoeczno akademick;
 uczenie i innowacje oparte na caoksztacie systemu, a nie na przykadzie
pojedynczych firm.
Zawizywanie inicjatyw klastrowych moe, ale nie musi towarzyszy zachodzcym niezalenie od nich procesom konkurencji i wspópracy w ramach
istniejcych klastrów. W zalenoci od stopnia rozwoju klastrów mona wyróni trzy alternatywne scenariusze relacji midzy wystpowaniem klastrów i podejmowaniem inicjatyw klastrowych (tabela 10.3).
Rónorodno prezentowanych alternatyw wie si z rozmaitoci celów, dla których inicjatywy s powoywane. Cz z nich powstaje dla wsparcia
stara wadz lokalnych, regionalnych lub centralnych o rozpoczcie, bd
wzmocnienie ju zapocztkowanych procesów wyaniania si w przestrzeni
skupisk przedsibiorstw o jednakowym profilu dziaalnoci (scenariusz 2.).
W innych przypadkach moe dochodzi do ukonstytuowania si porozumie
w charakterze inicjatyw klastrowych, których zadaniem jest wspieranie ju istniejcych w przestrzeni struktur klastrowych (scenariusz 3.).
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Tabela 10.3. Alternatywne scenariusze wystpowania klastrów i inicjatyw klastrowych

SCENARIUSZ

KLASTER

INICJATYWA
KLASTROWA

1.

+

–

2.

–

+

3.

+

+

KONTEKST
W przestrzeni zachodz procesy konkurencji oraz
wspópracy, nie dochodzi
jednak do zawizania organizacji wspierajcej klaster.
Dochodzi do zawizania
inicjatywy klastrowej
w momencie, gdy procesy
specjalizacji przestrzennej
nie wystpuj lub s w fazach pocztkowych.
Zgodno czasu i przestrzeni
w funkcjonowaniu klastra
i wspierajcej go inicjatywy
klastrowej.

ródo: Opracowanie wasne.

Naley jednak nadmieni , i funkcjonowanie inicjatyw klastrowych nie
jest warunkiem koniecznym funkcjonowania klastrów w przestrzeni gospodarczej (scenariusz 1.). Spektakularnym przykadem 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-ywnociowych w Polsce
11.1. Uwarunkowania ekonomiczne
Ekonomiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju klastrów, w nawizaniu do konwencji analitycznej Portera [1998a, 1998b], mona podzieli na
czynniki podaowe, popytowe i strukturalne. Do kluczowych uwarunkowa podaowych rozwoju klastrów rolno-ywnociowych naley zaliczy ziemi i inne
zasoby naturalne, zasoby pracy, dostpno kapitau i bezporednie inwestycje
zagraniczne, infrastruktur informacyjn i badawczo-rozwojow oraz moliwoci w sferze handlu midzynarodowego. Polska to kraj zajmujcy dziewite
miejsce w Europie pod wzgldem powierzchni i ósme pod wzgldem liczby
ludnoci. Na tle liczby mieszkaców wynoszc ok. 15,5 mln ha powierzchni
uytków rolnych naley uzna za stosunkowo du. W przeliczeniu na jednego
mieszkaca powierzchnia uytków rolnych jest rednio o 30% wiksza ni
w UE, co pozwala wykorzystywa j w sposób mniej intensywny. W Polsce wystpuj dogodne warunki zarówno do produkcji rolinnej, jak i zwierzcej. Regionalne zrónicowanie charakteru produkcji rolnej wynika przede wszystkim
z rónych warunków naturalnych, a w szczególnoci jakoci gleb. Wystpuje
szereg rónych upraw i rodzajów hodowli. Polska ma równie bogat tradycj
w przetwórstwie ywnoci.
Zasoby pracy w polskim rolnictwie s wzgldnie biorc bardzo due. Zatrudnionych jest w nim ok. 2 mln osób (ok. 12 osób na 100 ha), co stanowi
14,7% ogóu zatrudnionych w porównaniu do 5,8% w UE [Sawicki 2011]. Wyposaenie kapitaowe polskich gospodarstw rolnych jest silnie zrónicowane
w zalenoci od ich wielkoci. Zachodzce w ostatnich latach w tym zakresie
korzystne zmiany zwizane s gównie z akcesj Polski do UE. W ramach WPR
rolnicy otrzymuj patnoci bezporednie (na 1 ha) oraz mog ubiega si o fundusze na wsparcie rozwoju swych gospodarstw w ramach rónych programów.
W sektorze rolno-ywnociowym coraz czciej dochodzi do inwestycji typu
greenfield oraz przej i prywatyzacji z udziaem inwestorów zagranicznych.
W ujciu globalnym lub makroekonomicznym o popycie na ywno decyduje liczba ludnoci i poziom ich dochodów69. Niezalenie od zaoe le69

Wyczerpujce omówienie tego zagadnienia mona znale w pracach autorstwa S. Figiela
i W. Rembisza Przesanki wzrostu produkcji w sektorze rolno-spoywczym – uj cie analityczne i empiryczne oraz W. Rembisza, A. Sielskiej i A. Bezat Popytowo uwarunkowany model
wzrostu produkcji rolno-ywnociowej wydanych odpowiednio w 2009 i 2011 roku przez
IERiG-PIB w Warszawie.
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cych u podstaw rónych prognoz demograficznych, naley spodziewa si, e
w perspektywie do roku 2050 liczba ludnoci na wiecie bdzie nadal rosn .
Z kolei, jeli chodzi o dochody ludnoci na wiecie, bdce pochodn produktywnoci poszczególnych gospodarek, zasadnicze znaczenie bd miay zmiany
zachodzce w poziomie PKB w duych krajach, uznawanych dotychczas za
ubogie. Oczekuje si, e w roku 2025 produkt krajowy Chin bdzie wikszy od
amerykaskiego, za w 2050 to samo moe nastpi w przypadku produktu krajowego Indii.
W analizie popytowych uwarunkowa powstawania i rozwoju klastrów
rolno-ywnociowych pod uwag naley bra take jakociowe aspekty popytu
na ywno , co ma szczególne znaczenie w spoeczestwach zamoniejszych.
We wzorcach zachowa tych spoeczestw uwidaczniaj si swoiste megatrendy
takie jak wygoda konsumpcji, czy zainteresowanie bezpieczestwem i zdrowotnoci ywnoci. Konsumenci przykadaj coraz wiksz wag do formy i jakoci konsumowanej ywnoci. Pojawiaj si równie nowe grupy konsumentów
wykazujcych preferencje wczeniej nieobserwowane lub majce znikome znaczenie rynkowe.
Istotnym ródem przewag konkurencyjnych mog by te czynniki strukturalne ksztatujce kontekst strategii i rywalizacji danych przedsibiorstw oraz
strategie przedsibiorstw bran pokrewnych i wspomagajcych. Porter wyróni
nastpujce strukturalne wyznaczniki natenia konkurencji: konkurencja midzy lokalnymi rywalami, groba nowych wej , presja zwizana z wyrobami
substytucyjnymi, obecno i strategie lokalnych dostawców z konkurencyjnych
gazi powizanych [Porter 2010]. Sektory rolno-ywnociowe z rónych krajów w obszarach wybranych bran rywalizuj ze sob, wykorzystujc róne
sposoby, m.in. konkurencj cenow, kampanie reklamowe, wprowadzenie nowych wyrobów, wikszy zakres obsugi klientów, gwarancji, etc. Siganie po te
sposoby jest albo koniecznoci, albo okazj do poprawienia wasnej pozycji.
Dziaania przedstawicieli brany z jednego kraju skutkuj zwykle kontrakcjami
firm brany innych krajów.
Ogólnie biorc, bariery wejcia w przypadku polskiego sektora rolno-ywnociowego s stosunkowo niskie. Oznacza to, e czerpanie korzyci z nowych rozwiza nie jest wolne od obawy, e tym ladem pójd nowi konkurenci. Do gównych z nich nale: ekonomia skali, zrónicowanie wyrobów, potrzeby kapitaowe, koszty zmiany dostawcy, dostp do kanaów dystrybucji,
gorsza sytuacja kosztowa (niezalenie od skali) oraz polityka pastwa. Bariery
wejcia mog si zmienia , np. patenty wygasaj, zmniejsza si zrónicowanie
wyrobów w niektórych branach, czy wskutek automatyzacji wzrasta ekonomia
skali. Na bariery wpywaj take strategiczne decyzje firm, np. szybkie wpro-
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wadzanie nowych wyrobów, intensywna reklama, rozszerzanie dystrybucji, integracja pionowa. Niektóre firmy dysponuj ponadto zasobami i umiejtnociami, dziki którym koszt przezwycienia barier wejcia jest dla nich niszy.
Przykadowo, mog by to rozwinite kanay dystrybucji lub moliwo dzielenia zwizanych z ni kosztów na wiksz ni miao to miejsce wczeniej liczb
rodzajów produktów.
Presja zwizana z wyrobami substytucyjnymi wynika z tego, e ich pojawienie si na rynku ogranicza potencjalne zyski i determinuje puap cen. Im s
one atrakcyjniejsze ze wzgldu na cen i efektywno , tym bardziej ograniczone
s zyski w danym sektorze. Przykadowo, producenci cukru z buraków konkuruj z producentami cukru z trzciny, czy te z producentami syropu kukurydzianego o duej zawartoci fruktozy. Oceniajc uwarunkowania strukturalne rozwoju
sektora rolno-ywnociowego, dla kadej z jego bran naley wskaza substytuty, które mog spenia rol podobn jak produkty tej brany. Wyroby substytucyjne mog przy tym nalee do stosunkowo odlegych dziedzin gospodarki.
Najwikszym zagroeniem s produkty, które skutecznie mog zastpowa wyroby danego sektora ze wzgldu na stosunek ceny do jakoci oraz wyroby wytwarzane przez sektory osigajce wysokie zyski. Przyczyniaj si one
w znacznym stopniu do zwikszenia efektywnoci, ale i spadku cen. Identyfikacja takich substytutów moe pociga za sob decyzj o strategicznej blokadzie
drogi substytutu na rynek lub o dostosowaniu strategii, traktujc okrelony produkt jako nieuniknion si kluczow.
Bardzo istotne uwarunkowanie strukturalne to obecno i strategie lokalnych dostawców z konkurencyjnych gazi powizanych, którymi s przedsibiorstwa wykonujce dziaania komplementarne w stosunku do dziaa przedsibiorstw danej brany (np. nawozy, paliwa, rodki ochrony rolin, maszyny
rolnicze, etc.). Sia przetargowa dostawców sprowadza si do tego, e mog oni
podnosi ceny lub obnia jako sprzedawanych towarów i usug. Brane dostawców dla rolnictwa s zwykle zdominowane przez kilka firm, a w rezultacie
znacznie bardziej skoncentrowane ni sektor, któremu sprzedaj swe produkty.
Krajowy sektor rolno-ywnociowy nie jest w dodatku kluczowym klientem dla
grupy dostawców. Producenci nawozów, paliw, rodków ochrony rolin i maszyn rolniczych mog z powodzeniem sprzedawa swoje towary nabywcom
w sektorach rolno-ywnociowych w innych krajach, a w przypadku producentów paliw, take nabywcom z innym sektorów. Dostawcy s w takim przypadku
bardziej skonni do wykorzystywania swej siy przetargowej.
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11.2. Uwarunkowania instytucjonalne
Uwarunkowania instytucjonalne wywieraj istotny wpyw na ksztatowanie si procesów rynkowych, których przebieg determinuje wyksztacenie przewag konkurencyjnych, nie tylko w przypadku poszczególnych przedsibiorstw,
ale równie w odniesieniu do gospodarki danego regionu lub kraju. Klastry s
przykadem systemów, w których za spraw wzmoonych relacji zachodzcych
pomidzy uczestniczcymi w nich podmiotami, dostp do zasobów wiedzy jest
uatwiony. Jest to rezultatem przebiegu dwóch procesów. Po pierwsze, wynika
on ze zwizków zachodzcych pomidzy przedsibiorstwami oraz przepywu
pomidzy nimi wykwalifikowanej siy roboczej. Po drugie, za spraw rozwinitej sieci wspópracy pomidzy sektorem prywatnym a sfer badawczorozwojow, nastpuje komercjalizacja wyników bada naukowych, w której du rol odgrywaj centra innowacyjnoci, do których zalicza si funkcjonujce
przy uczelniach wyszych centra transferu technologii, inkubatory technologii,
akademickie inkubatory biznesu oraz parki technologiczne [Daszkiewicz 2008].
Ponadto, w sytuacji gdy uczelnie oferuj moliwo studiowania na kierunkach
odpowiadajcych profilowi dziaalnoci klastra, dochodzi do przepywu wiedzy
oraz dowiadczenia. Sfera B+R odgrywa zatem kluczow rol w ksztatowaniu
innowacyjnoci i konkurencyjnoci.
W przypadku sektora rolno-ywnociowego w Polsce czynnikami sukcesu
dla funkcjonujcych, jak i potencjalnych klastrów s bez wtpienia instytucje naukowe oraz badawczo-rozwojowe, bdce elementami otoczenia innowacyjnego
biznesu. Znaczenie tego otoczenia wzrasta w obliczu rozwoju gospodarki opartej
na wiedzy [Kowalski 2010]. Powodzenie wysików ukierunkowanych na rozwój
klastrów rolno-ywnociowych jest uzalenione od jakoci usug wiadczonych
przez te instytucje. Z jednej strony, kwestia transferu wiedzy i wzmacniania innowacyjnoci przedsibiorstw i gospodarki jest zwizana z ofert wyszych
uczelni rolniczych w Polsce. W ich strukturach ksztatowana jest przysza kadra,
która zasila zasoby kapitau ludzkiego. Ponadto, wyniki prowadzonych
w nich bada naukowych powinny znajdowa zastosowanie w gospodarce.
Z drugiej strony, na innowacyjno sektora wpyw maj równie jednostki badawczo-rozwojowe, laboratoria oraz pastwowe instytuty badawcze, które podlegaj odpowiednim resortom, w tym m.in. Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jedn z cech charakterystycznych klastrów jest nasilenie w ich obrbie
powiza pomidzy grupami podmiotów o rónym charakterze, a mianowicie
przedsibiorstwami, przedstawicielami wadz, jednostkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Problematyczn kwesti moe si okaza synchronizacja dziaa poszczególnych podmiotów, podejmowa-
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nych na rzecz rozwoju struktur klastrowych, która zapobiegaaby ich powielaniu
oraz rozmywaniu si odpowiedzialnoci za jej ksztatowanie, prowadzc tym
samym do wyksztacenia si spójnej i przejrzystej polityki opartej na klastrach
(ang. cluster-based policy).
Polityka oparta na klastrach jest wynikiem wzrostu zainteresowania tematyk klasteringu zarówno w krgach naukowych, jak i deniem do implementacji tych rozwiza w praktyce gospodarczej. Mona uzna j za nowy rodzaj
polityki rozwoju regionalnego, w której punktem wyjcia jest wystpowanie
aglomeracji procesów gospodarczych w odniesieniu do okrelonej brany oraz
bran jej pokrewnych. Jak dotychczas, nie zostaa ona jeszcze w Polsce wyodrbniona sporód szeregu innych rodzajów polityk. Instrumenty, których celem
jest wspieranie klastrów, skadaj si w przewaajcej mierze na nurt polityki
wspierania innowacyjnoci i konkurencyjnoci. Biorc pod uwag krótki horyzont czasowy obecnoci klastrów w polskiej debacie gospodarczej, naley spodziewa si kolejnych rozwiza, dziki którym polityka oparta na klastrach zyska na znaczeniu.
Idea klasteringu jest w Polsce nadal stosunkowo moda. Starania o jej
upowszechnienie wród przedstawicieli rónych rodowisk i bran nasiliy si
po przystpieniu do Unii Europejskiej. Z wielu wzgldów, podejmowane dziaania bardzo czsto nie s jednake do koca zgodne z zaoeniami teorii klastrów. Podstawowym problemem jest rozrónienie klastrów jako struktur rynkowych od inicjatyw klastrowych, czyli przejawów instytucjonalizacji klastrów.
Niektórzy autorzy uznaj, i najwiksz przeszkod w funkcjonowaniu klastrów
i inicjatyw klastrowych w Polsce jest wci niedostateczna wspópraca zachodzca pomidzy przedsibiorstwami a jednostkami naukowo-badawczymi i innymi podmiotami je wspierajcymi [Kad i Kowalski 2010]. Co wicej, ta postawa niechtna wspópracy zdaje si odnosi do ogóu dziaa kooperacyjnych,
mogcych zachodzi we wszelkiego typu relacjach rynkowych.

11.3. Potencja rozwojowy klastrów zwizany z zatrudnieniem
i liczb podmiotów
Za naturalne uwarunkowania wystpowania i rozwoju klastrów w ogóle,
w tym take w sektorze rolno-ywnociowym, uznajemy te, które maj charakter ekonomiczny i wynikaj przede wszystkim ze zjawiska przestrzennej koncentracji podmiotów gospodarczych oraz ich aglomeracji. W sensie analitycznym chodzi o identyfikowalny i mierzalny potencja ekonomiczny, wskazujcy
na moliwo wystpowania dostatecznie silnych klastrów, zwizany z wyodrbnianiem si wiodcych bran i specjalizacj. Odzwierciedleniem tego poten-
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cjau jest przestrzenny rozkad liczby podmiotów i wystpujcego w nich zatrudnienia, bdcego podstawow kategori wiadczc o przestrzennej specjalizacji dziaalnoci gospodarczej. Wystpowanie skupisk podmiotów o okrelonym profilu branowym w naturalny sposób warunkuje rozwój klastrów.
W przypadku Polski mamy do czynienia z nierównomiernym rozkadem
zatrudnienia w poszczególnych województwach (rysunek 11.1). W 2011 roku
najwikszy udzia w przecitnej liczbie zatrudnionych miao województwo mazowieckie (22,75%), a najmniejszy województwo opolskie (1,94%). W ostatnich
latach udzia poszczególnych województw w przecitnej liczbie zatrudnionych
ulega nieznacznym wahaniom (tabela 11.1).
Rysunek 11.1. Przecitna liczba zatrudnionych wedug województw w 2011 roku
279 260

dolnolskie

379 761

645 414
230 458
199 512

827 819

336 648
184 308

kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
ódzkie
maopolskie

498 347
1 051 393
673 090

mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie

440 111

lskie
witokrzyskie

1 901 704

179 338
368 675

warmisko-mazurskie
wielkopolskie

162 055

zachodniopomorskie

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych GUS.

W niektórych województwach w latach 2005-2011 nastpowa wzrost
udziau w krajowym zatrudnieniu (np. w województwie mazowieckim o 2,05
p.p. pomidzy rokiem 2011 a 2005) i byy to województwa charakteryzujce si
jednoczenie wyszymi wartociami PKB i PKB per capita na tle pozostaych
regionów.
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Tabela 11.1. Struktura zatrudnienia wedug województw w latach 2005-2011 (%)

Województwo
dolnolskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
ódzkie
maopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
lskie
witokrzyskie
warmisko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

2005
7,66
4,75
4,10
2,26
6,02
7,86
20,70
2,19
4,59
2,33
5,38
13,22
2,48
3,06
9,79
3,61

2006
7,75
4,70
4,06
2,25
5,98
7,89
20,70
2,14
4,53
2,30
5,42
13,19
2,45
3,10
9,91
3,62

2007
7,86
4,70
4,00
2,25
6,00
7,80
20,97
2,08
4,52
2,28
5,44
13,06
2,44
3,05
10,00
3,56

Rok
2008
7,92
4,66
3,97
2,26
6,02
7,86
21,37
2,04
4,49
2,23
5,49
12,91
2,45
2,89
9,91
3,54

2009
7,75
4,57
3,93
2,19
5,89
7,87
22,78
2,02
4,34
2,17
5,39
12,73
2,41
2,77
9,77
3,42

2010
7,78
4,58
4,05
2,22
6,01
7,94
22,68
2,00
4,39
2,14
5,33
12,59
2,39
2,78
9,74
3,38

2011
7,72
4,54
4,03
2,21
5,96
8,05
22,75
1,94
4,41
2,15
5,27
12,58
2,39
2,76
9,90
3,34

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych GUS.

W wikszoci pozostaych przypadków udzia w przecitnej liczbie zatrudnionych mala. Prowadzi to do wniosku, e w analizowanym okresie miaa
miejsce w kraju pewna alokacja czynnika pracy, polegajca na tym, i regiony
o wyszym poziomie produktywnoci przycigay zasoby pracy z regionów
o niszym poziomie produktywnoci. Wynika to z faktu, e wysza produktywno pozwala na oferowanie wyszych wynagrodze, bdcych liczc si si
sprawcz migracji zatrudnionych.
Komplementarn metod okrelenia potencjau rozwojowego klastrów
jest podejcie analityczne do okrelania koncentracji, w którym wykorzystywane s dane o liczbie podmiotów funkcjonujcych w gospodarce. Podobnie jak
w przypadku zatrudnienia, rozkad przestrzenny podmiotów sklasyfikowanych
w bazie REGON jest silnie zrónicowany. O przestrzennej koncentracji podmiotów wiadczy fakt, i w niektórych województwach zlokalizowana jest wyranie
wiksza liczba podmiotów ni w innych, o czym wiadcz dane zamieszczone
na rysunku 11.2 i w tabeli 11.2.
W sumie regionalne zrónicowanie potencjau rozwojowego klastrów rolno-ywnociowych w Polsce okrelanego na podstawie danych o liczbie podmiotów jest mniejsze ni na podstawie danych o zatrudnieniu. Nieco inny jest
te zestaw województw, w których potencja ten ujawnia si w najwikszym
stopniu.
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Rysunek 11.2. Liczba podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON
wedug województw w 2011 roku
191211

dolnolskie

298852

kujawsko-pomorskie

348091

169455

lubelskie
lubuskie

147216

106748

ódzkie

95054

97531

maopolskie
mazowieckie

209915

opolskie
podkarpackie

407619

podlaskie

306738

pomorskie
lskie

231593

witokrzyskie

84888
138713
90267

warmisko-mazurskie
wielkopolskie

621947

zachodniopomorskie

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych GUS.
Tabela 11.2. Rozkad liczby podmiotów wedug województw w latach 2002-2011 (%)

Województwo
dolnolskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
ódzkie
maopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
lskie
witokrzyskie
warmisko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

2005
8,30
5,19
4,09
2,81
6,94
8,09
16,52
2,50
3,85
2,47
6,23
11,81
2,88
3,05
9,50
5,74

2006
8,27
5,15
4,11
2,89
6,67
8,03
16,65
2,55
3,88
2,46
6,27
11,73
2,92
3,07
9,56
5,78

2007
8,31
5,12
4,08
2,88
6,56
8,04
16,91
2,58
3,86
2,42
6,30
11,63
2,90
3,07
9,61
5,74

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych GUS.
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Rok
2008
8,38
5,12
4,08
2,69
6,47
8,07
17,20
2,57
3,84
2,41
6,38
11,44
2,88
3,09
9,67
5,69

2009
8,42
4,88
4,18
2,68
5,89
8,47
17,40
2,57
3,86
2,42
6,53
11,51
2,82
3,04
9,68
5,62

2010
8,42
4,77
4,19
2,68
5,92
8,57
17,51
2,56
3,91
2,37
6,51
11,59
2,79
3,02
9,67
5,50

2011
8,43
4,78
4,15
2,68
5,92
8,65
17,54
2,55
3,91
2,39
6,53
11,50
2,75
3,01
9,82
5,39

12. Mapowanie klastrów rolno-ywnociowych w Polsce
12.1. Kluczowe kwestie metodyczne mapowania klastrów
Mapowanie klastrów mona zaliczy do klasy zagadnie majcych w sensie matematycznym charakter topologiczny czy taksonomiczny. Teoretycznie
biorc, przestrze, w której dokonujemy mapowania klastrów moe by potraktowana jako przestrze topologiczna, bdca okrelonym, speniajcym pewne
warunki, przypadkiem przestrzeni metrycznej. Pod pojciem przestrzeni metrycznej rozumiemy zbiór X z funkcj : X×X  R przyporzdkowujc kadej
parze elementów (punktów) x, y  אX liczb rzeczywist  (x, y), nazywan odlegoci pomidzy x i y, przy spenieniu nastpujcych 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  okrelana jest jako metryka. Do wyznaczenia odlegoci midzy
obiektami rónicymi si pod wzgldem okrelonych, mierzalnych cech mona
posuy si nastpujcym wzorem:
(12.1)
ߩሺݔǡ ݕሻ ൌ  σୀଵȁݔҧ െ ݕത ȁ
gdzie:
x, y – dwa obiekty wybranej populacji,
n
– liczba cech,
ݔҧ , ݕ
ഥ – zestandaryzowane cechy o numerze i odpowiednio obiektu x i y.
Na podstawie tak przeprowadzonych oblicze mona np. skonstruowa
graf taksonomiczny, a nastpnie na podstawie jego interpretacji dokona klasyfikacji obiektów. Jednak takie, pozornie oczywiste podejcie nie moe by atwo
zastosowane w celu mapowania klastrów. Wynika to z nieostrego i w pewnym
sensie rozmytego charakteru pojcia klastra.
Implikacje definicji klastrów obarczonej brakiem cisoci s do rozliczne. Pierwsz i zasadnicz jest dowolno i umowno w identyfikacji klastrów, szczególnie w odniesieniu do delimitacji geograficznego obszaru ich
dziaania. Drug, w czci wynikajc z pierwszej, jest rónorodno rodzajowa
identyfikowanych klastrów wynikajca, co zrozumiae, z charakteru prowadzonej w danym obszarze dziaalnoci gospodarczej (np. rolnictwo, wydobycie mineraów, etc.), ale take z pewnej trudnej do uniknicia arbitralnoci w uznawaniu danego podmiotu za element jednego okrelonego klastra.
Dodatkowym problemem w tym zakresie jest dostpno odpowiednich
danych o podmiotach funkcjonujcych w okrelonym obszarze geograficznym.
Zwykle ródem tych danych s bazy statystyczne zawierajce informacje o za104

rejestrowanych podmiotach gospodarczych klasyfikowanych wedug rodzajów
dziaalnoci. Pomijajc fakt, e stosowane systemy klasyfikacji dziaalnoci gospodarczej moe cechowa róny stopie szczegóowoci oraz odmienno kryteriów podziau, a w konsekwencji brak spójnoci utrudniajcy dokonywanie
porówna, rejestracja podmiotów gospodarczych odzwierciedla lokalizacj ich
gównych siedzib, za klasyfikacja tych podmiotów jest rozczna. Tymczasem,
w funkcjonowaniu klastra liczy si dziaalno firmy w danym obszarze geograficznym, który niekoniecznie musi by w peni zgodny z lokalizacj siedziby
firmy. Dotyczy to zwaszcza firm wikszych, prowadzcych dziaalno w wielu
lokalizacjach. Take zachowanie warunku rozcznoci i zwizane z tym zaliczanie niektórych podmiotów tylko do jednego typu klastra jest rozwizaniem
budzcym kontrowersje.
W praktyce wykorzystywane s najczciej nastpujce grupy metod wyodrbniania klastrów z ogóu powiza rynkowych [Brodzicki i Szultka 2002]:

metoda ekspercka (monograficzna),

metoda przepywów midzygaziowych (input-output),

metody oparte na analizie skupie.
W przypadku metod opartych na analizie skupie, wiodc rol w literaturze i praktyce analitycznej wród wyznaczników wystpowania klastrów odgrywa wskanik lokalizacji (ang. location quotient). Ogólna formua jego obliczania jest nastpujca:
 ܳܮൌ 

ೣೕ
ೣೕ
ೣ
ೣ

gdzie:
xij –
xj –
xin –
xn –

(12.2)

warto analizowanej zmiennej i na obszarze j,
cakowita warto analizowanej zmiennej na obszarze j,
warto analizowanej zmiennej i na obszarze referencyjnym n,
cakowita warto analizowanej zmiennej na obszarze referencyjnym n.
Zwykle w analizach skupisk w formie klastrów z zastosowaniem wskanika lokalizacji rol zmiennej, na podstawie której s one identyfikowane, peni
zatrudnienie. W przeprowadzonych badaniach sucych mapowaniu polskich
klastrów rolno-ywnociowych, oprócz tej zmiennej, wykorzystano take liczb
podmiotów zarejestrowanych w krajowej bazie REGON.
Przyjta w tych badaniach metodyka bazuje na podejciu stosowanym
przez European Cluster Observatory (Europejskie Obserwatorium Klastrów,
ECO). Zgodnie z klasyfikacj klastrów wedug ECO wyróni mona trzy typy
klastrów rolno-ywnociowych: Uprawy Rolne i Chów Zwierzt, Produkcja
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Rolna i Przetwórstwo ywnoci. Skupiona w nich dziaalno skada si z szeregu klas systemu klasyfikacji dziaalnoci gospodarczej70.
Sia klastra jest oceniana przy wykorzystaniu czterostopniowej skali, biorc pod uwag trzy warunki stawiane silnym klastrom. Pierwszy z nich uznaje
si za speniony w przypadku tych klastrów rolno-ywnociowych, dla których
LQ  1. Weryfikacja drugiego warunku nastpuje oddzielnie dla kadej z trzech
rozwaanych kategorii klastrowych. Wyodrbniane s te z klastrów, które przynale do 25% najwikszych tego typu skupisk w Polsce, biorc pod uwag
wielko zatrudnienia. Trzeci warunek odnosi si do identyfikacji tych sporód
klastrów rolno-ywnociowych, które przynale do grona 25% klastrów o najwikszym udziale w zatrudnieniu w województwie, biorc pod uwag wszystkie
41 kategorii klastrowych ECO. Jeli sia klastra jest oceniana na poziomie 0,
oznacza to, i dany klaster nie speni adnego z trzech stawianych warunków.
Oceny 1, 2, 3 uzyskay te klastry, które speniy odpowiednio jeden, dwa lub
trzy warunki.

12.2. Regionalne zrónicowanie wzgldnej siy klastrów
rolno-ywnociowych
Biorc pod uwag trzy kryteria oceny (rozmiar, skupienie i wspóczynnik
lokalizacji), w tabeli 12.1 przedstawiono wyniki oceny siy klastrów rolnoywnociowych w Polsce w odniesieniu do cechy, jak jest zatrudnienie. Liczba
punktów przypisana klastrom w poszczególnych województwach zaley od
spenienia warunków progowych zwizanych z przyjtymi kryteriami oceny. Za
pierwszy warunek uznania klastra za silny przyjto warto LQ wynoszc co
najmniej 1. Weryfikujc spenienie 2. warunku wyodrbniono najwiksze klastry w ramach kadej z trzech rozwaanych kategorii w skali kraju (cztery sporód szesnastu województw). Województwa wielkopolskie, kujawskopomorskie, dolnolskie i zachodniopomorskie speniy warunek 2., jeli chodzi
o klastry typu Uprawy Rolne i Chów Zwierzt. W przypadku klastrów typu Produkcja Rolna warunek ten by speniony w województwach: wielkopolskim,
mazowieckim, kujawsko-pomorskim i lskim. Do województw speniajcych
ten warunek w odniesieniu do klastrów Przetwórstwa ywnoci nale natomiast województwa: mazowieckie, wielkopolskie, maopolskie i lskie.
Weryfikujc warunek 3. stwierdzono, i jedynym sporód trzech typów
klastrów rolno-ywnociowych, nalecym do 25% klastrów o najwikszym
udziale w zatrudnieniu w poszczególnych województwach to klaster typu Prze70

Patrz Figiel S., Kuberska D., Kufel J., 2012: Klastry i inicjatywy klastrowe w polskim sektorze rolno-ywnociowym. Raport PW nr 48, IERiG-PIB, Warszawa, s. 19-20.
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twórstwo
ywnoci.
Generalnie,
najsilniejszymi
klastrami
rolno-ywnociowymi na poziomie województw okazay si wanie klastry typu
Przetwórstwo ywnoci. W tej kategorii kady z regionów NUTS2 otrzyma co
najmniej jeden punkt w ramach przyjtej skali. Ponadto, zgodnie z przyjtymi
kryteriami, tylko w tym typie klastrów moliwe byo przyznanie w dwóch przypadkach najwyszej, trzypunktowej oceny (województwo maopolskie i województwo wielkopolskie).
Tabela 12.1. Ocena wzgldnej siy klastrów rolno-ywnociowych wedug zatrudnienia
(ZT) i liczby podmiotów (LP) w poszczególnych województwach

Województwo
dolnolskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
ódzkie
maopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
lskie
witokrzyskie
warmiskomazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

Uprawy rolne
i chów zwierzt
ZT
LP
2
0
2
0
0
1
1
2
0
1
0
0
0
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
2
2

Produkcja Rolna
ZT
0
2
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0

3
1

2
1

LP
0
2
2
1
1
0
1
1
0
2
0
1
1
1
2
0

Przetwórstwo
ywnoci
ZT
LP
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
3
3
2
2
1
2
1
2
2
2
1
0
2
2
1
2
1
2
3
1

3
1

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych GUS.

Drugim moliwym sposobem wyodrbniania klastrów w przestrzeni, który zastosowano jako podejcie alternatywne w stosunku do bazujcego na
zmiennej jak jest zatrudnienie (ZT), jest uycie danych o liczbie podmiotów
gospodarki narodowej (LP). Zatem, analogicznie jak w odniesieniu do zatrudnienia, oceny siy klastrów rolno-ywnociowych dokonano, biorc pod uwag
jako zmienn liczb podmiotów gospodarki narodowej zaliczonych do danej
kategorii dziaalnoci. Ogólnie mona stwierdzi , e mimo pewnych rónic,
zwaszcza w ujciu regionalnym, daj one obraz siy analizowanych klastrów
rolno-ywnociowych do podobny do uzyskanego z wykorzystaniem danych

107

dotyczcych zatrudnienia. Tak wic, sporód trzech rozpatrywanych typów klastrów najsilniejszymi okazay si te zwizane z przetwórstwem ywnoci.

12.3. Porównanie klastrów rolno-ywnociowych w Polsce
i w krajach unijnych
Z punktu widzenia konkurencyjnoci midzynarodowej wana jest ocena
i porównanie siy klastrów identyfikowanych na krajowym poziomie agregacji
danych. Ze wzgldu na geograficzn blisko dla Polski, szczególnie istotne jest
odniesienie do europejskiej przestrzeni gospodarczej. Sektor rolno-ywnociowy w krajach Unii Europejskiej charakteryzuje si znacznym zrónicowaniem w zakresie stopnia specjalizacji (LQ), a w konsekwencji siy zwizanych z nim klastrów (tabela 12.2).
Wskanik lokalizacji dla klastrów Upraw Rolnych i Chowu Zwierzt
ksztatuje si na poziomie 0,45, a ocena jego siy wynosi 0. W przypadku klastrów Produkcji Rolnej, wskanik lokalizacji liczony w odniesieniu do caej UE
przyjmuje warto powyej 1 w: Bugarii, Czechach, Estonii, Grecji, Hiszpanii,
Holandii, Niemczech oraz na Malcie i na Wgrzech. Polska z wynikiem 0,68
moe zosta zakwalifikowana do pastw o wzgldnie maym stopniu specjalizacji w tym typie klastra.
Sia klastrów zostaa oceniona na podstawie redniej liczby tzw. „gwiazdek” nadawanych regionom NUTS2 w danej kategorii klastrowej w oparciu
o trzy cechy identyfikujce silne klastry71. W tym ujciu, Polska otrzymaa ocen 0, jeli chodzi o klastry Produkcji Rolnej. Oznacza to, i adne z województw
nie wyrónia si pod wzgldem specjalizacji w tym typie klastra, jak równie
nie ma on liczcego si udziau w zatrudnieniu.
Z kolei klastry Przetwórstwa ywnoci w Polsce naley uzna za wyróniajce si na tle pozostaych gospodarek UE-27. wiadczy o tym stosunkowo
wysoki wskanik lokalizacji na poziomie 1,88 oraz rednia liczba „gwiazdek”
wynoszca 1,79. Naley doda , i jest to jedyny typ klastra rolno-ywnociowego w Polsce, w przypadku którego poszczególnym województwom nadawane s oceny wiadczce o wystpowaniu silnych klastrów.

71

Szczegóowsze omówienie kryteriów mona znale w Figiel S., Kuberska D., Kufel J.,
2011: Analiza uwarunkowa i stanu rozwoju klastrów rolno-ywnociowych 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-ywnociowym. Raport PW nr 48,
IERiG-PIB, Warszawa, s. 39-40.
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Tabela 12.2. Wska niki specjalizacji (LQ) oraz wzgldna sia (rednia liczba
„gwiazdek”) klastrów rolno-ywnociowych w krajach UE-27

Kraj
Austria
Belgia
Bugaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
otwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Sowacja
Sowenia
Szwecja
Wgry
Wielka Brytania
Wochy

Produkcja Rolna
LQ
0,62
0,62
1,49
0,62
1
0,79
1,09
0,57
0,82
3,28
2,09
1,98
0,53
0,59
0,95
0,54
2,19
1,05
0,68
0,91
0,88
0,6
0,37
0,55
1,08
0,21
0,63

Sia
0
0
0,64
0
0
0
0
0
0,29
2,12
1,4
0,97
0
0
0
0
0
0,3
0
0,13
0
0
0
0
0,18
0
0,13

Typ klastra
Przetwórstwo
ywnoci
LQ
Sia
1,42
1,18
1,01
0,67
1,61
1,12
0,98
0
1,18
0,88
0,84
0,41
1,32
1
0,85
0,34
1,04
1,44
1,08
0,81
0,7
0,66
0,77
0,09
1,67
2
2,2
3
1,39
1
1,01
0
2,9
2
0,98
0,88
1,88
1,79
1,07
0,57
1,91
1,55
1,35
1,35
0,93
0
0,81
0,24
1,43
1,14
0,62
0,27
1,05
1,25

Uprawy Rolne
i Chów Zwierzt
LQ
Sia
0,08
0
0,53
0
3,13
1,58
2,55
1
1,35
0,18
1,78
0,96
2,26
1
3,57
1,4
0,7
0,15
5,71
2,77
2,52
2,07
2,17
1,28
0,11
0
0
0
0,01
0
1,25
0
b.d.
b.d.
0,57
0,15
0,45
0
0,04
0
0,01
0
0,02
0
0,42
0
0,97
0,3
3,46
1,97
0,1
0
0
0

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych European Cluster Observatory, 2012.
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13. Inicjatywy klastrowe w polskim sektorze rolno-ywnociowym na tle potencjau rozwojowego klastrów
13.1. Metodyczne zaoenia oceny zgodnoci wystpowania
inicjatyw klastrowych z potencjaem rozwojowym klastrów
Prawdopodobiestwo rozwoju silnego klastra zaley w duej mierze od
naturalnych, majcych czsto obiektywny charakter, przesanek. W szczególnoci, chodzi tutaj o przestrzenn koncentracj dziaalnoci gospodarczej, stanowicej podstaw powstawania silnych klastrów. Naley pamita , e inicjatywa
klastrowa sama w sobie nie jest – chocia nierzadko si tak uwaa – równowana klastrowi. Moe ona jedynie przyczyni si, mniej lub bardziej skutecznie, do
budowy lub rozwoju klastra, pod warunkiem e funkcjonuje ona w gronie podmiotów bdcych odpowiednio silnym skupiskiem wykazujcym potencja klastrowy.
W przeprowadzonej analizie do oceny zgodnoci wystpowania inicjatyw
klastrowych z ekonomicznym potencjaem klastrowym posuono si opracowanym specjalnie w tym celu zagregowanym w przekroju regionalnym indeksem nasilenia i orientacji branowej inicjatyw (INOB) obliczanym wedug nastpujcego wzoru:
 ܤܱܰܫൌ ට

ே ሺூሻ ே ሺାሻ



ఓሺூሻ ఓሺାሻ

(13.1)

gdzie:
ܰ ሺܫሻ – liczba inicjatyw danej kategorii w województwie,
ߤሺܫሻ – rednia liczba inicjatyw danej kategorii przypadajca na jedno województwo,
ܰ ሺሻ – liczba plusów przyznanych danej kategorii inicjatyw w województwie,
ߤሺሻ – rednia liczb plusów przyznanych danej kategorii inicjatyw przypadajca na jedno województwo.
Tak obliczony indeks stanowi wystandaryzowan, zagregowan miar
liczby oraz siy orientacji branowej inicjatyw wystpujcych na danym obszarze, którym w przypadku przeprowadzonej analizy jest województwo. Podstaw
oceny zgodnoci wystpowania inicjatyw klastrowych w poszczególnych województwach z reprezentowanym przez nie ekonomicznym potencjaem klastrowym byo porównanie wartoci indeksu nasilenia i orientacji branowej inicjatyw (INOB) z wartociami wskanika lokalizacji (LQ) obliczonymi zarówno
w odniesieniu do zatrudnienia, jak i liczby podmiotów. Dokonujc oceny zgodnoci wystpowania analizowanych inicjatyw klastrowych z potencjaem kla-
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strowym, przyjto zaoenie, e z punktu widzenia efektywnoci wsparcia rozwoju klastrów w sektorze rolno-ywnociowym w ramach interwencji publicznej, najbardziej podana jest sytuacja, w której wspierane inicjatywy klastrowe
speniaj dwa warunki.
Po pierwsze, ich profil podmiotowy i przedmiotowy aktywnoci cechuje
moliwie jak najwikszy zwizek z przedmiotowym zakresem dziaalnoci zaliczonych do trzech typów klastrów rolno-ywnociowych. Po drugie, funkcjonuj one w tych lokalizacjach (województwach), gdzie wystpuj stosunkowo
silne klastry zmapowane na podstawie zatrudnienia lub liczby podmiotów. Innymi sowy, chodzi o to, aby nasilenie wystpowania oraz orientacja branowa
inicjatyw klastrowych, oceniane przy uyciu indeksu INOB, byy moliwie
najbardziej spójne z typem, a w szczególnoci si istniejcych w danym województwie klastrów, ocenian przy uyciu wskanika lokalizacji (LQzatr lub
LQpodm). Takie podejcie wydaje si uzasadnione ze wzgldu na to, i prawdopodobiestwo przyczynienia si przez okrelon inicjatyw do rozwoju silnego
klastra, a w konsekwencji efektywnego wykorzystania uzyskanych przez ni
rodków publicznych, jest bez wtpienia wiksze wówczas, gdy jej funkcjonowanie ma miejsce w warunkach odpowiedniej przestrzennej koncentracji
dziaalnoci gospodarczej.
Przeprowadzona w tym zakresie analiza polegaa na porównaniu wartoci
indeksu z wartociami wskanika lokalizacji obliczanymi na podstawie danych
o zatrudnieniu (LQzatr) oraz liczbie podmiotów (oraz LQpodm). W nawizaniu do
przyjtych kryteriów oceny siy klastrów mona przyj , e z duym stopniem
zgodnoci wystpowania inicjatyw klastrowych z istniejcym w danym obszarze
referencyjnym potencjaem klastrowym mamy do czynienia wtedy, kiedy przekraczajce jedno wartoci indeksu INOB towarzysz wikszym od jednoci
wartociom wskaników lokalizacji LQzatr i LQpodm.

13.2. Regionalne rozmieszczenie inicjatyw zwizanych z sektorem
rolno-ywnociowym
W badaniach dotyczcych regionalnego rozmieszczenia inicjatyw klastrowych zwizanych z polskim sektorem rolno-ywnociowym jako metod
identyfikacji wykorzystano kwerend internetow. Metoda ta ma uniwersalny
charakter i potencjalnie daje szans na uzyskanie w miar penego i kompletnego zbioru danych, przy zaoeniu e poszukiwane obiekty s obecne w sieci
Internet. Takie zaoenie wydaje si zasadne w przypadku inicjatyw klastrowych, które cho by z powodów promocyjnych o tak obecno powinny zabiega , a nierzadko s wrcz zobligowane do stworzenia wasnych stron www
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w ramach wykorzystania rodków publicznych przyznanych na realizacj projektów klastrowych. Inicjatyw wyszukiwano, uywajc sów kluczowych „inicjatywa klastrowa” i „klaster”, przyjmujc, i inicjatyw moe by tylko takie
zgrupowanie podmiotów, które z zaoenia dy do tego, by sta si klastrem.
Wyczono w ten sposób wszelkie poczenia poziomie i pionowe firm brany
sektora rolno-ywnociowego, jako niespeniajce warunków bycia inicjatyw
klastrow. Dziki kwerendzie moliwe byo nie tylko dotarcie bezporednie do
stron www poszczególnych inicjatyw klastrowych, ale take porednie, kwerenda umoliwia bowiem wyszukanie licznych baz danych, zawierajcych zestawienia, a nierzadko charakterystyki wybranych inicjatyw.
Analiz przedmiotowego charakteru inicjatyw prowadzono pod ktem
zgodnoci deklarowanego lub realizowanego przez nie zakresu aktywnoci
z rodzajami dziaalnoci bezporednio lub porednio zwizanymi z sektorem
rolno-ywnociowym. Gównym celem tej analizy byo przypisanie zidentyfikowanych inicjatyw, ze wzgldu na obszary aktywnoci oraz przedmiot dziaalnoci tworzcych je podmiotów, do trzech kategorii zgodnie z klasyfikacj klastrów przyjt za ECO, a mianowicie: Uprawy Rolne i Chów Zwierzt,
Produkcja Rolna oraz Przetwórstwo ywnoci.
W trakcie analizy zakresu aktywnoci zidentyfikowanych inicjatyw okazao si, e znaczna ich cz angaowaa si w dziaania, których nie mona
byo jednoznacznie przypisa jednemu z wyrónionych typów klastrów. Niejednokrotnie skad podmiotowy oraz podejmowane przez dan inicjatyw dziaania
wskazyway na wystpowanie przenikajcych si relacji z kadym z trzech typów klastrów. Jednoczenie podmiotowy i przedmiotowy charakter aktywnoci
niektórych inicjatyw wykracza poza ramy wytyczone przez zakres dziaalnoci
klastrów rolno-ywnociowych, aczkolwiek by on powizany z szeroko pojtym sektorem agrobiznesu lub obszarami wiejskimi. Powizanie to miao przede
wszystkim zasobowy charakter, tzn. przynajmniej niektóre podmioty nalece
do tych inicjatyw prowadziy dziaalno zwizan zasobowo z sektorem rolnoywnociowym lub wykorzystyway zasoby czynników wytwórczych wystpujce na obszarach wiejskich (m.in. drewno, zasoby ludzkie, bioenergia).
W zwizku z tym wyodrbniono dodatkowo jeszcze jedn kategori rodzajow
inicjatyw, okrelon jako powizane zasobowo z sektorem rolno-ywnociowym lub obszarami wiejskimi.
Przeprowadzona kwerenda internetowa umoliwia identyfikacj 132 inicjatyw klastrowych funkcjonujcych w rónych obszarach dziaalnoci sektora
rolno-ywnociowego, bd powizanych zasobowo z tym sektorem lub obszarami wiejskimi. Ich liczb w poszczególnych województwach przedstawiono na
rysunku 13.1.
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Rysunek 13.1. Liczba inicjatyw klastrowych dziaajcych w sektorze
rolno-ywnociowym oraz powizanych z nim zasobowo lub z obszarami wiejskimi

ródo: Opracowanie wasne na podstawie kwerendy internetowej.

Liczba inicjatyw zlokalizowanych w jednym województwie zawiera si
w do szerokim przedziale (od 4 do 16). Najwicej inicjatyw znajduje si w województwach warmisko-mazurskim (16), podlaskim oraz wielkopolskim (po 12),
natomiast najmniej w województwach kujawsko-pomorskim i maopolskim (po
5) oraz lubuskim i lskim (po 4). Na podstawie tych liczb, trudno mówi o czytelnym regionalnym wzorcu przestrzennego rozmieszczenia tych inicjatyw. Niezauwaalny jest na przykad, ujawniajcy si czsto w rónych porównaniach
terytorialnych, umowny podzia na Polsk A i B. Wrcz przeciwnie, w województwach zaliczonych do obszaru tzw. „ ciany Wschodniej” liczba funkcjonu113

jcych tam inicjatyw wynosi 62, co stanowi prawie poow wszystkich inicjatyw
o zasigu regionalnym72. Mona zatem przypuszcza , e powstawanie inicjatyw
sektorowych nie zaley w istotnym stopniu od poziomu rozwoju gospodarczego
regionu. Wydaje si, e istotn rol w tym zakresie moe odgrywa dostpno
funduszy unijnych przeznaczanych na ich wspieranie w poczeniu z przewiadczeniem twórców tych inicjatyw o duym znaczeniu sektora rolnoywnociowego w danym regionie.
Zidentyfikowane inicjatywy przenalizowano pod ktem rodzaju wchodzcych w ich skad podmiotów i charakteru prowadzonych przez nie dziaalnoci.
Nastpnie poddano ocenie jakociowej stopie zgodnoci profilu podmiotowego
i przedmiotowego danej inicjatywy z przedmiotowymi zakresami czterech kategorii rodzajowych inicjatyw, czyli Uprawy Rolne i Chów Zwierzt (UiZ), Produkcja Rolna (PR), Przetwórstwo ywnoci (P) oraz powizanymi zasobowo
z sektorem rolno-ywnociowym lub obszarami wiejskimi (PZ).
Kadej z inicjatyw przyznawano od 0 do 3 plusów, ze wzgldu na to, jak
silnie byy w niej reprezentowane podmioty dziaajce w tak wyodrbnionych
obszarach aktywnoci ekonomicznej. Autorzy zdaj sobie spraw z faktu, i dokonana ocena inicjatyw, tak jak praktycznie biorc kada ocena jakociowa, ma
wzgldny charakter i nie jest cakowicie wolna od subiektywizmu. Niemniej
jednak stosunkowo dua liczba porównywanych obiektów pozwala sdzi , e
wyniki oceny mona uzna za miarodajne w kontekcie relacji i zwizków zidentyfikowanych inicjatyw klastrowych z faktycznymi klastrami rolnoywnociowymi.

13.3. Ocena zgodnoci wystpowania inicjatyw klastrowych
z potencjaem rozwojowym klastrów
W profilach aktywnoci zidentyfikowanych inicjatyw klastrowych stosunkowo licznie reprezentowan kategori orientacji branowej s uprawy rolne
i chów zwierzt. Sporód wszystkich inicjatyw o zasigu wojewódzkim 36
(28,3%) wykazuje w swoich profilach aktywnoci oznaki tego typu orientacji
branowej. Wprawdzie wród uzyskanych przez nie w tym zakresie ocen przewaaj oceny najnisze, czyli 1 plus, ale dziewiciu inicjatywom przyznano po
2, a piciu po 3 plusy.

72

Naley przy tym zaznaczy , e sporód 132 zidentyfikowanych inicjatyw 5 z nich ma ogólnokrajowy zasig funkcjonowania. Liczby umieszczone na mapie na rysunku 3.1 dotycz
inicjatyw o zasigu regionalnym.
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Przedstawione na rysunku 13.2 wartoci indeksu INOB dla tej kategorii
orientacji branowej s wiksze od jednoci w siedmiu województwach, za podane na tym samym rysunku wartoci wskaników LQzatr i LQpodm s jednoczenie wiksze od jednoci w piciu województwach.
Rysunek 13.2. Nasilenie wystpowania inicjatyw klastrowych (INOB) i sia klastrów
w kategorii uprawy rolne i chów zwierzt (LQzatr oraz (LQpodm) w poszczególnych
województwach

INOB
Pomorskie

LQzatr
0,62

0,83

LQpodm

WarmiskoMazurskie
0,62

Zachodniopomorskie
2,49
0,36

2,52

1,04

Podlaskie

1,13 1,58

KujawskoPomorskie
1,61

0,62

0,51

0,97

Mazowieckie

Wielkopolskie

Lubuskie

2,45

2,60

0,45 0,76

0,36

1,47

2,82

1,97 0,19 0,65

2,45

ódzkie
Lubelskie
1,53

Dolnolskie

1,08 1,24

0,68

1,07
0,88 0,75 1,08

wi tokrzyskie
Opolskie

0,70

0,00

2,52 2,55

1,90

lskie

0,34 0,51

Podkarpackie
0,00 0,26

0,68

Ma opolskie
1,53
0,36

0,53 0,69

0,38 0,38

ródo: Wyniki bada wasnych.

Niestety, praktycznie nie ma zgodnoci pomidzy poziomami wartoci indeksu INOB oraz wskaników LQzatr i LQpodm. Jedynie w województwie warmisko-mazurskim bardzo wysoki, wynoszcy 2,49, indeks INOB, wiadczcy
o wystpowaniu inicjatyw zorientowanych wyranie na t kategori branow,
idzie w parze z przewyszajcymi jedno wskanikami LQzatr i LQpodm. Nato115

miast w województwach mazowieckim, podkarpackim, podlaskim oraz witokrzyskim, dla których obliczone stosunkowo wysokie wartoci indeksu INOB
zawieraj si w przedziale od 1,53 do 1,97, sia klastrów typu Uprawy Rolne
i Chów Zwierzt jest stosunkowo maa. Z kolei w województwach lubuskim,
opolskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim, w przypadku których
mona mówi o wzgldnie silnych tego typu klastrach (wartoci LQzatr oraz
LQpodm dla kadego z tych województw przekraczajce 1), branowa orientacja
zidentyfikowanych inicjatyw na ten typ klastra jest bardzo saba, bd, jak
w województwie w opolskim, w ogóle nie wystpuje. Warto te zaznaczy , e
w trzech województwach, a mianowicie maopolskim, pomorskim oraz lskim,
w których wzgldna sia klastrów tego typu jest maa, dziaajce w nich inicjatywy – tak jak naleaoby oczekiwa – wykazuj albo stosunkowo niewielk
orientacj na t kategori branow, albo nie wykazuj jej wcale (woj. lskie).
Liczba inicjatyw zidentyfikowanych w poszczególnych województwach,
wykazujcych, wystpujce w rónym nasileniu (od 1 do 3 plusów), elementy
orientacji branowej na typ klastra Produkcja Rolna wynosi cznie 22. Oznacza
to, e profil aktywnoci zaledwie co szóstej sporód wszystkich zidentyfikowanych inicjatyw o zasigu wojewódzkim zwizany jest z tym typem klastra.
Zwizek ten jest na ogó do luny, o czym wiadczy rozkad ocen (liczba plusów) przyznanych za t kategori orientacji branowej. Zdecydowanie dominuj
oceny najnisze, tzn. 1 plus, które otrzymao 18 inicjatyw. Zaledwie 3 inicjatywy otrzymay 2 plusy, a tylko jedna 3 plusy.
Obliczony dla kategorii produkcja rolna indeks INOB w omiu województwach przekracza warto 1, natomiast wysze od 1 wartoci wskaników
lokalizacji, zarówno LQzatr, jak i LQpodm, wiadczce o wynikajcym z koncentracji dziaalnoci w tej brany potencjale klastrowym, odnotowano w piciu
województwach (rysunek 13.3). Jednake, jak wynika z porównania wartoci
indeksu INOB oraz wartoci wskaników LQzatr, jak i LQpodm w poszczególnych
województwach, trudno mówi o przestrzennej zgodnoci rozmieszczenia aktywnoci inicjatyw i potencjau klastrowego w kategorii produkcja rolna. Warunek
penej zgodnoci speniony jest tylko w województwie ódzkim, a blisko jego
spenienia s województwa witokrzyskie i lubelskie. W województwach kujawsko-pomorskim, opolskim oraz wielkopolskim, gdzie wysze od 1 wartoci
wskaników LQzatr i LQpodm wskazuj na wystpowanie liczcego si potencjau
klastrowego w kategorii produkcja rolna, brakuje inicjatyw o wyranej tego typu
orientacji branowej.
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Rysunek 13.3. Nasilenie wystpowania inicjatyw klastrowych (INOB) i sia klastrów
w kategorii produkcja rolna (LQzatr oraz (LQpodm) w poszczególnych województwach

INOB
Pomorskie

LQzatr
LQpodm

WarmiskoMazurskie
1,31

0,79 0,76

Zachodniopomorskie
1,61
0,71
0,66

1,04

0,93

1,19

Podlaskie

KujawskoPomorskie
0,66 0,96

1,48

1,70 1,65
0,66

Mazowieckie

Wielkopolskie

Lubuskie

1,31
1,14

0,55

0,66

1,15

2,49

0,55 0,88

1,27

ódzkie
Lubelskie
1,97 1,12 1,24

Dolnolskie

1,61

1,60
0,93 1,26

wi tokrzyskie
Opolskie

0,58 0,77

lskie
0,00

2,17

1,31 1,04
0,96

1,27

Podkarpackie
0,00

0,79 0,66

Ma opolskie

0,66

0,41

0,77

1,31

0,88 0,93

ródo: Wyniki bada wasnych.

Z odwrotn sytuacj mamy natomiast do czynienia w województwie dolnolskim i podkarpackim, gdzie dziaajce inicjatywy wykazuj stosunkowo
silne ukierunkowanie na typ klastra Produkcja Rolna, podczas gdy wzgldna sia
tego typu klastrów jest w tych województwach mniejsza od oczekiwanej, aby
mówi o wystarczajcej zgodnoci w tym zakresie. Natomiast województwa
maopolskie i lskie to przypadki, w których zarówno wartoci indeksu INOB,
jak i wskaników LQzatr i LQpodm s mniejsze od jednoci.
Grupa inicjatyw, których profile aktywnoci cechoway oznaki orientacji
branowej na typ klastra Przetwórstwo ywnoci, jest zdecydowanie najliczniejsza w caym analizowanym zbiorze inicjatyw zidentyfikowanych w poszczególnych województwach. Jest to 78 inicjatyw (61,4% ogólnej liczby inicja117

tyw o zasigu wojewódzkim), sporód których nieco ponad poowa (42) uzyskaa w tej kategorii orientacji branowej ocen 1 plusa, za 18 z nich otrzymao po
2 plusy. Kolejnych 18, co jest zdecydowanie najwiksz liczb tak wysoko ocenionych inicjatyw wród wszystkich kategorii orientacji branowej, otrzymao
po 3 plusy. Warto te zauway , e w adnym z województw nie zabrako inicjatywy majcej w swoim profilu aktywnoci przejawy orientacji na typ klastra
Przetwórstwo ywnoci.
Indeks INOB dla tej kategorii orientacji branowej jest w poszczególnych
województwach mniej zrónicowany, ni w przypadku pozostaych kategorii.
Najmniejsz warto , wynoszca 0,16, przyj on w województwie opolskim,
a najwiksz, równ 1,99, w województwie warmisko-mazurskim (rysunek
13.4). Warto wiksz od jednoci odnotowano w omiu województwach. Podobnie jak w odniesieniu do dwóch wczeniej ocenianych kategorii (produkcja
rolna oraz uprawy rolne i chów zwierzt), w poszczególnych województwach
maj miejsce rozbienoci pomidzy nasileniem wystpowania inicjatyw oraz
ich stopniem orientacji branowej, a si klastrów reprezentujcych typ Przetwórstwo ywnoci. Jednak rozbienoci te s wyranie mniejsze.
W czterech województwach, a mianowicie w lubelskim, ódzkim, podlaskim i wielkopolskim speniony jest warunek zgodnoci orientacji branowej
funkcjonujcych w nich inicjatyw klastrowych z si zmapowanych w tych województwach klastrów typu Przetwórstwo ywnoci. wiadcz o tym ksztatujce si powyej jednoci wartoci indeksu INOB oraz wskaników lokalizacji
LQzatr oraz LQpodm. Bardzo bliskie spenienia tego cznego warunku jest te województwo warmisko-mazurskie (nieznaczne odstpstwo dotyczy jedynie
LQpodm wynoszcego 0,93). Z sytuacj, w której wysza od jednoci warto indeksu INOB nie idzie w parze z przekraczajcymi jedno wskanikami lokalizacji mamy do czynienia jedynie w województwach mazowieckim i pomorskim,
a z sytuacj odwrotn, tzn. kiedy to stosunkowo silnym klastrom nie towarzyszy
uzasadnione, due spodziewane nasilenie wystpowania i stosowny stopie
orientacji inicjatyw klastrowych, tylko w województwie kujawsko-pomorskim.
Bardzo istotnym pytaniem, wymagajcym odpowiedzi zanim zostan
opracowane i przyjte do realizacji okrelone programy i dziaania suce
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 tworzcych inicjatywy klastrowe, których gównym motywem jest ch signicia po
dostpne fundusze. Takie rozstrzygnicia nie musz by chybione, pod warunkiem e inicjatywy dziaaj w obszarach wystpowania dostatecznej koncentracji okrelonych dziaalnoci gospodarczych bdcej warunkiem istnienia odpo-
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wiedniego potencjau klastrowego. Dziaania inicjatyw powinny suy przede
wszystkim wykorzystaniu tego potencjau, jeli polityka klastrowa ma by skuteczna, a zwizana z ni alokacja rodków moliwie jak najbardziej efektywna.
Rysunek 13.4. Nasilenie wystpowania inicjatyw klastrowych (INOB) i sia klastrów
w kategorii przetwórstwo ywnoci (LQzatr oraz (LQpodm) w poszczególnych
województwach

INOB
Pomorskie

LQzatr
LQpodm

WarmiskoMazurskie
1,11

0,72 0,76

Zachodniopomorskie
0,95

0,83

Podlaskie

1,99 1,82 0,93

0,74

KujawskoPomorskie

0,39

1,89 1,61

1,34 1,19

1,13

Mazowieckie

Wielkopolskie

Lubuskie

1,38
1,45
0,63 0,99 0,91

1,30

0,89 0,84

1,30

ódzkie
Lubelskie
1,22 1,16

Dolnolskie

1,39
1,34

0,83

0,50

0,72

wi tokrzyskie

1,30 1,28

Opolskie
lskie

1,17
0,16 0,92

1,24
0,86 0,96

Podkarpackie
0,22

0,71

0,92

Ma opolskie
1,11
0,39 1,00 1,03

0,97

1,12

ródo: Wyniki bada wasnych.

Na rysunku 13.5 przedstawiono porównanie zagregowanych w ukadzie
wojewódzkim ocen nasilenia wystpowania i orientacji branowej, obejmujce
wszystkie zidentyfikowane i analizowane w niniejszym opracowaniu inicjatywy,
a wic nie tylko bezporednio zwizane z sektorem rolno-ywnociowym, lecz
take majce z nim lub obszarami wiejskimi porednie, zasobowe powizanie.
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Rysunek 13.5. Wartoci indeksu INOB wedug kategorii orientacji branowej
ocenianych inicjatyw klastrowych w poszczególnych województwach

INOBPR
Pomorskie
INOBUiCH
WarmiskoMazurskie
1,31

0,62

INOBP

1,11 0,91

INOBPZ

Zachodniopomorskie

0,66

0,95
0,36

1,61

0,72

2,49 1,99 2,62

Podlaskie

KujawskoPomorskie

1,61 1,89
0,66

0,66 0,62

0,81

Mazowieckie

Wielkopolskie

Lubuskie

1,14

0,39

1,25

0,51 0,63 0,54

0,66 0,36

1,45

1,31 1,97 1,38 0,72

1,09

ódzkie
Lubelskie
1,97 1,53 1,22 0,54

Dolnolskie

1,61

wi tokrzyskie
1,08 0,83 1,17

0,93 0,88

1,34 1,33

Opolskie

0,00 0,00 0,16

1,27

lskie

1,31

1,90

0,86 1,07

Podkarpackie
0,54

Ma opolskie

0,00 0,00 0,22
0,66

0,36 0,39

0,81

1,31 1,53 1,11

0,54

INOBPR

– Indeks nasilenia i orientacji branowej inicjatyw w kategorii produkcja rolna

INOBUiCH

– Indeks nasilenia i orientacji branowej inicjatyw w kategorii uprawy rolne i chów zwierzt

INOBP

– Indeks nasilenia i orientacji branowej inicjatyw w kategorii przetwórstwo ywnoci

INOBPZ

– Indeks nasilenia i orientacji branowej inicjatyw w kategorii zasobowo powizanych z sektorem

ródo: Wyniki bada wasnych.

Znakomita wikszo tych inicjatyw korzystaa ze wsparcia publicznego
lub intensywnie o nie zabiegaa. Z pewnym uproszczeniem mona zatem przyj , e przestrzenne rozmieszczenie, nasilenie wystpowania, a take ich orientacja branowa, uksztatowane zostay w duej mierze pod wpywem realizowanej polityki klastrowej. W tym kontekcie, w peni zasadne wydaje si
skonfrontowanie istniejcego stanu rzeczy w sferze rozwoju inicjatyw klastrowych z przestrzennym rozmieszczeniem faktycznego potencjau klastrowego.
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Analiza ksztatowania si wartoci indeksu INOB w poszczególnych województwach, na tle przedstawionych w rozdziale drugim wyników mapowania
klastrów rolno-ywnociowych w Polsce, nasuwa kilka interesujcych spostrzee. Po pierwsze, nie liczc opolskiego i lskiego, w kadym z pozostaych województw w profilach aktywnoci zidentyfikowanych inicjatyw przenikaj si
elementy orientacji branowej zwizane z kadym z trzech wyodrbnionych typów klastrów rolno-ywnociowych. Wynika to z faktu, e inicjatywy o jednoznacznej, „czystej” orientacji branowej nale do wyjtków. Mona wic przypuszcza , e wspieranie inicjatyw klastrowych w sektorze rolno-ywnociowym
na poziomie regionalnym nie jest cile ukierunkowane na jeden, wybrany typ
klastra bezporednio zwizanego z tym sektorem.
Po drugie, w kadym województwie funkcjonuj inicjatywy, których profile aktywnoci wskazuj na ich porednie, zasobowe powizanie z sektorem
rolno-ywnociowym lub obszarami wiejskimi. Co wicej, wartoci indeksu
INOB obliczone dla tej kategorii orientacji branowej analizowanych inicjatyw
s w wikszoci województw stosunkowo wysokie. W piciu województwach s
one nawet wysze ni dla kategorii orientacji branowych zwizanych bezporednio z sektorem rolno-ywnociowym.
Po trzecie, zrónicowanie wartoci wskaników INOB midzy poszczególnymi województwami jest w kadej z kategorii orientacji branowej inicjatyw
do due. Jednake, nie odzwierciedla ono zrónicowania potencjau klastrowego zwizanego z rozkadem koncentracji dziaalnoci w sektorze rolnoywnociowym w poszczególnych województwach. To znaczy, e odpowiednio
sprofilowane inicjatywy klastrowe dziaaj nie zawsze w tych województwach,
w których stosunkowo atwo mog rozwin si silne klastry rolnoywnociowe. Mona zatem przypuszcza , e powstaway one w duej mierze
spontanicznie, gównie w odpowiedzi na ogaszane konkursy na finansowanie
tego rodzaju projektów lub w wyniku ich rozstrzygnicia. Wydaje si równie,
e podejmowane decyzje o wsparciu inicjatyw w ramach programów sucych
realizacji polityki klastrowej nie byy poprzedzone analiz realnych moliwoci
rozwoju wyspecjalizowanych, silnych klastrów rolno-ywnociowych. W rezultacie, zgodno midzy nasileniem wystpowania i orientacj branow zidentyfikowanych inicjatyw klastrowych a faktycznym potencjaem klastrowym
w sektorze rolno-ywnociowym w poszczególnych województwach jest niska
i raczej do przypadkowa.
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14. Modelowanie rozwoju klastrów w kontekcie ich wpywu
na konkurencyjno sektora rolno-ywnociowego
14.1. Gówne teoretyczne przesanki wpywu na konkurencyjno
Wpyw na konkurencyjno sektora wynikajcy z funkcjonowania klastrów w przestrzeni gospodarczej, mona analizowa m.in. przez pryzmat efektów wystpujcych w dystryktach przemysowych, po raz pierwszy opisanych
przez Marshalla [1890]. Firmy skupiaj si wokó okrelonych miejsc, by w ten
sposób skorzysta z zewntrznych korzyci skali (ang. external economies of
scale), które mona podzieli na trzy rodzaje [Audretsch, Falck, Heblich 2007]:
Ŧ
korzyci wynikajce z dostpu do wspólnego rynku pracy i wspólnych
dóbr publicznych, takich jak infrastruktura lub instytucje edukacyjne;
Ŧ
korzyci wynikajce z zaoszczdzonych kosztów transportu i kosztów
transakcyjnych w zwizku z bliskoci firm w regionie wzdu acucha
dostaw;
Ŧ
korzyci z tzw. efektów spillovers, bdcych rezultatem tego, e tajemnice brany jest atwo rozróni ze wzgldu na blisko .
Niektórzy autorzy wskazuj na wystpowanie czterech, a nie trzech grup
zewntrznych korzyci skali, do których zaliczaj [Lindqvist 2009]:
Ŧ
transfer umiejtnoci i wynalazków;
Ŧ
rozwój bran pomocniczych i wspierajcych, zaopatrujcych rdze dystryktu w wyspecjalizowane nakady i usugi;
Ŧ
wspólne korzystanie z wyspecjalizowanych maszyn;
Ŧ
rozwój lokalnego rynku wykwalifikowanej kadry.
Od strony formalnej, charakter efektów skali mona okreli , analizujc
przebieg funkcji kosztu dugookresowego przedsibiorstwa [Figiel, Kufel 2013].
W przypadku gdy proporcja midzy poziomem nakadów a poziomem produkcji
pozostaje staa, wpyw k-krotnego zwikszenia nakadów na koszty moemy
przedstawi w nastpujcy sposób:
LRTC0 = σni=1 xi pi
(14.1)
n
LRTCk = σi=1 k xi pi =kLRTC0
(14.2)
gdzie:
xi – liczba jednostek danego nakadu;
pi – cena jednostkowa danego nakadu;
LRTC0, LRTCk – dugookresowy cakowity koszt produkcji, odpowiednio przy
wyjciowym oraz k-krotnie zwikszonym poziomie nakadów.
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Dugookresowe koszty rednie przy nowym, zwikszonym l-krotnie w stosunku do wyjciowego poziomu produkcji (Y), wynoszcym lY to:
LRACk =

kLRTC0
lY

k

= LRAC0 .
l

(14.3)

Pomidzy efektami skali a ksztatowaniem si krzywej dugookresowych
kosztów rednich wystpuje bezporednia zaleno zgodnie z jedn z trzech
nastpujcych moliwoci:
Ŧ
Ŧ
Ŧ

k
l
k
l
k
l

>1 – oznacza rosncy dugookresowy koszt redni i malejce efekty skali;
=1 – oznacza stay dugookresowy koszt redni i stae efekty skali;
<1 – oznacza malejcy dugookresowy koszt redni i rosnce efekty skali.

Jednym z potencjalnych efektów towarzyszcych dystryktom przemysowym oraz klastrom jest take obnianie wielkoci ponoszonych kosztów transakcyjnych. Koszt transakcyjny definiuje si wspóczenie jako rónic, jaka zachodzi midzy cen sprzeday a kosztem produkcji lub zakupu [Niehans 1987].
W kontekcie konkurencyjnoci istot sprawy oddaje pogld wyraony przez
Coase’a, który odwoujc si do Adama Smitha stwierdza, e nisze koszty
transakcyjne zwizane wymian sprzyjaj rozwojowi specjalizacji, a tym samym wzrostowi produktywnoci gospodarki. Podkrela on równie, i poziom
kosztów transakcyjnych zaley od instytucji w danym pastwie, jego systemu
prawnego, politycznego, a take kultury [Coase 1998].
Specjalizacja stanowi równie podstawowe ródo konkurencyjnoci
w handlu midzynarodowym. Smith i Ricardo, poszukujc przyczyn specjalizacji w handlu, opracowali teorie przewagi absolutnej (rónic absolutnych w kosztach wytwarzania) i przewagi komparatywnej (rónice wzgldne w kosztach
wytwarzania). Szczególnie wana, nadal aktualna w sensie siy wyjaniajcej,
jest koncepcja przewagi komparatywnej. W klasycznym ujciu istota tej koncepcji sprowadza si do wystpowania rónicy w alternatywnych kosztach wytwarzania rónych dóbr w kraju i za granic. W odniesieniu do wykorzystania
czynnika pracy w produkcji dwóch rodzajów dóbr x i y mona to wyrazi nastpujco [Figiel i Rembisz 2006]:
lqx
lqy



lqzx
lqzy

(14.4)

gdzie:
lq – jednostkowy nakad pracy ponoszony odpowiednio na produkcj dóbr x i y
w kraju;
lqz – jednostkowy nakad pracy ponoszony odpowiednio na produkcj dóbr x i y
za granic.
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Wymiana handlowa odbywajca si w oparciu o wykorzystanie przewagi komparatywnej umoliwia specjalizacj i pozwala na dyskontowanie
efektów skali.

14.2. Empiryczne dowody wpywu na konkurencyjno
Poszukujc dowodów empirycznych wiadczcych o korzystnym wpywie wystpowania klastrów na konkurencyjno gospodarek, warto wzi pod
uwag wyniki rankingu konkurencyjnoci publikowane corocznie przez wiatowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum – WEF), a zwaszcza
ksztatowanie si wskanika 11.3, okrelanego mianem „stanu rozwoju klastrów”. W edycji 2013-14 tego rankingu najwysze wartoci wskanika 11.3
uzyskay Tajwan, Wochy i Zjednoczonych Emiratów Arabskie (rysunek 14.1).
Rysunek 14.1. Polska na tle 30 gospodarek z najlepiej rozwinitymi klastrami wedug
rankingu konkurencyjnoci wiatowego Forum Ekonomicznego 2013-14

7
Indeks 11.3 [pkt.]

6
5
4
3
2

0

Tajwan
Wochy
Zjednoczone Emiraty…
Niemcy
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
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Singapur
Holandia
Katar
Hong Kong
Finlandia
Wielka Brytania
Malezja
Norwegia
Indie
Austria
Kanada
Szwecja
Belgia
Irlandia
Luksemburg
Arabia Saudyjska
Chiny
Portoryko
Brazylia
Jordania
Korea Poudniowa
Indonezja
Turcja
Polska

1

ródo: Opracowanie wasne na podstawie World Economic Forum. Global Competitiveness
Report 2013-2014.

Polska ulokowaa si na odlegej 104 pozycji wród 148 rozpatrywanych
gospodarek z wartoci tego wskanika wynoszc 3,41 (na 7 moliwych punktów). Fakt ten mona by uzna za mao istotny, gdyby nie to, e pomidzy ocenianym przez respondentów WEF stanem rozwoju klastrów a poziomem PKB
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per capita w zbiorowoci 148 gospodarek objtych rankingiem wystpuje dodatnia zaleno (rysunek 14.2).
Rysunek 14.2. Zaleno pomidzy stanem rozwoju klastrów a PKB per capita
gospodarek ujtych w wiatowym Rankingu Konkurencyjnoci 2013-2014
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie World Economic Forum. Global Competitiveness
Report 2013-2014.

Wspóczynnik determinacji R2 wynoszcy 0,46 nie naley wprawdzie do
najwyszych, ale jest statystycznie istotny, co mona uzna za potwierdzenie
pogldu, i dobrze rozwinite klastry rzeczywicie wywieraj liczcy si wpyw
na konkurencyjno gospodarki. Mona te przyj , e akcentujce rol klastrów sformuowania kierunkowych wytycznych dla polityki rozwoju gospodarczego, zawarte w wielu dokumentach strategicznych na poziomie krajowym
i midzynarodowym, nie s pozbawione racjonalnego uzasadnienia.
Wanym dowodem empirycznym na to, e silne klastry mog mie pozytywny wpyw na konkurencyjno poszczególnych sektorów gospodarki jest
pozycja tych sektorów w handlu midzynarodowym. Warto eksportu produktów polskiego przemysu spoywczego w 2010 roku zwikszya si w stosunku
do roku 2000 z poziomu 9,8 mld z do poziomu 44,1 mld z. W odniesieniu do
wartoci produkcji sprzedanej przemysu spoywczego bya to zmiana z poziomu 10,5% do poziomu 26,6%. Przyrost, jaki odnotowano w zakresie eksportu
stanowi okoo poow (47,3%) przyrostu kategorii nadrzdnej, tj. produkcji
sprzedanej przemysu spoywczego. Odegra on wic duo wiksz rol we
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wzrocie wartoci produkcji sprzedanej przemysu spoywczego ni popyt wewntrzny [Mroczek i Szczepaniak 2012].
Uzyskiwane przez polski sektor rolno-ywnociowy wyniki w handlu
midzynarodowym znajduj odzwierciedlenie w jego pozycji konkurencyjnej
ocenianej z uyciem wskanika RC [Latruffe 2010]. Na rysunkach 14.3 i 14.4
przedstawiono ksztatowanie si tego wskanika dla krajów UE-27, obliczonego
na podstawie danych WTO dotyczcych eksportu i importu dla dwóch kategorii
handlowych, a mianowicie produktów rolnych i ywnoci, w latach 2006-2010.
Poszczególne kraje zostay uszeregowane wedug wartoci wskanika RC, poczynajc od najmniejszej, a koczc na najwikszej.
Rysunek 14.3. Wartoci wska nika RC dla kategorii produkty rolne w krajach UE-27
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ródo: Figiel i in. [2012a].

Wartoci wskanika RC dla kategorii produkty rolne zawieraj si
w przedziale od -0,83 w przypadku Malty do 0,86 w przypadku Grecji. Dla 13
krajów s one ujemne, za dla 14 krajów dodatnie przy redniej wartoci wynoszcej 0,05 oraz odchyleniu standardowym równym 0,44. Z bardzo podobnym
obrazem mamy do czynienia, rozpatrujc wartoci wskanika RC dla kategorii
handlowej, jak jest ywno . Jedynym krajem, dla którego warto RC zmienia si z dodatniej na ujemn jest Estonia. Wartoci RC dla kategorii handlowej
ywno zawieraj si w szerszym przedziale, a mianowicie od -1,09 dla Fin126

landii do 0,83 dla Grecji. Ich rednia warto jest ujemna (-0,03), a odchylenie
standardowe nieco wiksze (0,49). Wartoci wskaników RC obliczone dla Polski w obydwu kategoriach handlowych s dodatnie, aczkolwiek nie nale do
najwyszych. Zatem, mona mówi o umiarkowanej ujawnionej przewadze
komparatywnej naszego sektora rolno-ywnociowego.
Rysunek 14.4. Wartoci wska nika RC dla kategorii ywno w krajach UE-27
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ródo: Figiel i in. [2012a].

Poszukujc odpowiedzi na pytanie, czy wystpowanie i sia klastrów rolno-ywnociowych w poszczególnych krajach znajduje odzwierciedlenie w ich
pozycji konkurencyjnej w midzynarodowym handlu produktami, Figiel i in.
[2012a] przeprowadzili take analiz zalenoci midzy wartociami takich miar
stosowanych w ocenie ekonomicznego potencjau klastrów, jak wskanik specjalizacji (LQ), skupienie i rozmiar, a wartociami wskanika RC. Wykorzystujc dane ECO, porównali wartoci miar ekonomicznego potencjau trzech typów
klastrów rolno-ywnociowych, wyodrbnionych na poziomie krajowym na
podstawie wzgldnych udziaów w zatrudnieniu. Okazao si, e w tym zakresie
ma miejsce due zrónicowanie w kadym z trzech wyodrbnionych typów klastrów, a mianowicie: Produkcja Rolna, Uprawa i Chów Zwierzt oraz Przetwórstwo ywnoci. Jednake, statystycznie istotne zalenoci midzy wartociami
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miar potencjau ekonomicznego klastrów i wartociami RC zostay odnotowane
gównie 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 postpem globalizacji i coraz wikszymi trudnociami w utrzymaniu
midzynarodowej konkurencyjnoci gospodarki, wspieranie klastrów staje si paradygmatem wspóczesnej polityki rozwoju gospodarczego. Polityka klastrowa ma
stosunkowo szeroki, horyzontalny charakter. czy w sobie elementy polityki innowacyjnej, regionalnej, przemysowej, naukowo-technologicznej, edukacyjnej,
polityki dotyczcej M P, promocji eksportu lub przycigania inwestycji zagranicznych, stosowana moe by na poziomie narodowym, regionalnym, lokalnym
i midzynarodowym. Celem polityki klastrowej jest podnoszenie konkurencyjnoci
gospodarki poprzez stymulowanie rozwoju i powstawania klastrów, za wród narzdzi wykorzystywanych do jej realizacji znale mona np. sieci wspópracy,
centra doskonaoci, czy te parki naukowo-technologiczne.
Wdraana jest ona najczciej jako tzw. policy-mix, obejmujc nastpujce elementy:
Ŧ
kreowanie przewagi konkurencyjnej w zakresie kluczowych sektorów gospodarki lub strategicznych acuchów wartoci dodanej;
Ŧ
podnoszenie konkurencyjnoci sektora M P;
Ŧ
stymulowanie rozwoju regionalnego;
Ŧ
intensyfikacj wspópracy przemysu ze sfer bada.
Wybór obszarów, a tym samym niejako modelu polityki klastrowej zaley
od kraju, lokalizacji inicjatywy, oraz jej etapu rozwoju [Ministerstwo Gospodarki 2011a]. Charakterystyczn cech polityki klastrowej jest take to, e jest ona
stosowana w sposób skoordynowany dla okrelonych struktur klastrowych, co
wymusza podejcie procesowe prowadzce do okrelenia optymalnego modelu
i zestawu narzdzi dla danych warunków oraz stosowanie do elastycznych
programów i instrumentów wsparcia [Ministerstwo Gospodarki 2011b].
Okrelony model polityki klastrowej nie moe by jednak uznany za permanentnie obowizujcy, gdy polityki ekonomiczne, w tym klastrowe podlegaj ustawicznemu procesowi ewolucji, w której mona wyodrbni nastpujce
etapy [Jaboski 2012]:
 tradycyjne podejcie sektorowe,
 klastry sektorowe,
 innowacyjne klastry ponadsektorowe,
 innowacyjne sieci klastrów.
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Analizujc polsk polityk klastrow w kontekcie ewolucji tego typu polityk, mona uzna , e znajduje si ona na etapie drugim – klastry sektorowe.
Wprawdzie mamy ju za sob etap polityki przemysowej, lecz nie mona jeszcze niestety mówi o tym, e realnie tworzone s w Polsce ponadsektorowe klastry innowacyjne, nie mówic 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. Zakadajc powodzenie tego typu poczyna, mona bdzie powiedzie , e znajdziemy si na kolejnym etapie ewolucji polityk klastrowych,
a konkurencyjno polskiej gospodarki bazowa bdzie ju nie przede wszystkim na niskich kosztach wytwarzania, lecz na innowacyjnoci wiatowej klasy.
Unia Europejska nadaa polityce klastrowej bardzo du rang, co zostao
wyranie zasygnalizowane w tytule jednego z jej komunikatów zatytuowanym
Towards world-class clusters in the European Union: Implementing the broadbased innovation strategy [European Commission, 2008]. Jest to jeden z najwaniejszych dokumentów unijnych dotyczcych klastrów i tworzenia efektywnych warunków dla wspierania rozwoju inicjatyw klastrowych w Europie. Rozwój klastrów jest nadal istotnym elementem polityki gospodarczej UE, wpisujc
si w nastpujce priorytety Strategii Europa 2020 [Ministerstwo Gospodarki
2011b]:
Ŧ
rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach;
Ŧ
rozwój zrównowaony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystajcej
z zasobów, bardziej przyjaznej rodowisku i bardziej konkurencyjnej;
Ŧ
rozwój sprzyjajcy wczeniu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniajcej spójno spoeczn i terytorialn.
W szczególnoci, do koncepcji klastrów odwouj si trzy poniej wymienione dokumenty i zwizane z nimi programy suce realizacji strategii
[Dzieranowski i in. 2012]:
1.
Zintegrowana polityka przemysowa w erze globalizacji – Konkurencyjno i zrównowaony rozwój na pierwszym planie.
2.
Projekt przewodni strategii Europa 2020 – Unia innowacji.
3.
Polityka regionalna jako czynnik przyczyniajcy si do inteligentnego
rozwoju w ramach strategii Europa 2020.
Majc na uwadze efektywne wykorzystanie rodków dostpnych w ramach nowej perspektywy finansowej, naley zastanowi si nad takim ukierunkowaniem wsparcia inicjatyw klastrowych, które byoby zgodne z wynikajcym
z koncentracji zatrudnienia i liczby podmiotów potencjaem rozwojowym klastrów. W przypadku sektora rolno-ywnociowego, pomocne w tym zakresie
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byoby wykorzystanie opracowanej na podstawie przeprowadzonych bada propozycji modelowania rozwoju kluczowych klastrów eksportujcych, majcych
potencjalnie najwikszy, korzystny wpyw na jego konkurencyjno . Na podstawie wyników analiz wyodrbniono trzy rodzaje takich klastrów, majcych
najwiksze szanse odgrywania roli liczcej si w skali wiatowej. S to: klaster
owoców jagodowych, klaster drobiowy i klaster mleczarski.
Dokonujc wyboru tych klastrów kierowano si potencjaem rozwojowym
znajdujcym odzwierciedlenie we wzgldnej koncentracji zatrudnienia i liczby
podmiotów w poszczególnych branach rolno-ywnociowych oraz uzyskiwanymi przez nie wynikami w eksporcie i obecn pozycj na tle wiatowej konkurencji. Zaoono, e silne w wymiarze midzynarodowym rolno-ywnociowe
klastry eksportujce mog z powodzeniem funkcjonowa i umacnia si wtedy,
kiedy stopie spenienia tych kryteriów jest na tyle wyróniajcy, aby wsparcie
w ramach polityki klastrowej przynioso podane efekty. Modelowe ujcie
struktury trzech wybranych klastrów przedstawiono w postaci map na rysunkach
14.5-14.7. Opracowujc je, kierowano si przede wszystkim podejciem metodologicznym proponowanym przez M.E. Portera [1998a, 1998b], które zorientowane jest na budowanie struktur klastrowych zdolnych do konkurowania
w wymiarze midzynarodowym. Opracowane mapy klastrów maj charakter
ogólnych modeli organizacyjno-strukturalnych zbudowanych w wyniku operacjonalizacji definicji klastra z uwzgldnieniem specyfiki polskiego sektora rolno-ywnociowego oraz jego otoczenia, zwaszcza instytucjonalnego.
Wspieranie wskazanych eksportujcych klastrów rolno-ywnociowych w
ramach polityki klastrowej powinno odbywa si przede wszystkim pod ktem
wzmacniania najsabszych elementów struktury danego klastra oraz budowania
wizi kooperacyjnych majcych najwiksze znaczenie dla ksztatowania acuchów wartoci. Skuteczna i efektywna realizacja tego wsparcia wymaga nie tyle
odgórnego dziaania, ile przede wszystkim aktywnego zaangaowania wszystkich interesariuszy, które powinno mie naturalny charakter. Zaangaowanie to
moe by indukowane poprzez uwiadamianie wszystkim zainteresowanym
stronom wspólnoty interesów, w czym zasadnicz rol powinny odgrywa podmioty sektora publicznego dysponujce odpowiednim instrumentarium polityki
klastrowej.
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Podsumowanie
Koncepcja klastrów biznesowych staa si w ostatnich latach przedmiotem powszechnego zainteresowania, zarówno w krgach przedstawicieli nauki
jak i polityki gospodarczej praktyki, ze wzgldu na przekonanie o ich pozytywnym wpywie na konkurencyjno gospodarek oraz jej sektorów, propagowane m.in. przez prominentnego amerykaskiego ekonomist M.E. Portera
[1998a]. Wychodzc z powszechnie akceptowanej, zaproponowanej przez niego definicji, przytoczonej we wstpie do rozdziau 10. przeprowadzono prace
analityczne i szeroko zakrojone badania empiryczne, których celem byo okrelenie kluczowych uwarunkowa powstawania i rozwoju klastrów rolno-ywnociowych w Polsce, dokonanie ich mapowania i okrelenie potencjau
rozwojowego, a take przeprowadzenie oceny profilu branowego oraz przestrzennego rozmieszczenia funkcjonujcych inicjatyw klastrowych. Na tej podstawie opracowano modelowe ujcie procesu rozwoju tych klastrów, w kontekcie ich wpywu na konkurencyjno sektora rolno-ywnociowego, które
moe by przydatne w programowaniu potencjalnego wsparcia publicznego
w ramach polityki gospodarczej.
Analizujc potencja rozwojowy klastrów rolno-ywnociowych przez
pryzmat koncentracji podmiotów i zatrudnienia, stwierdzono jego do daleko
idce zrónicowanie regionalne. Wykorzystujc metodologi European Cluster
Observatory (ECO), uzupenion o wasne modyfikacje analityczne, oceniono
wzgldn si trzech zmapowanych typów klastrów rolno-ywnociowych
w Polsce, a mianowicie Uprawy Rolne i Chów Zwierzt, Produkcja Rolna
i Przetwórstwo ywnoci, w porównaniu do krajów czonkowskich UE oraz
w krajowym ujciu regionalnym. Stwierdzono, e na tle pozostaych gospodarek UE-27 jako typ klastra wyrónia si Przetwórstwo ywnoci, natomiast
pozostae dwa typy s stosunkowo sabe. Typ klastra Przetwórstwo ywnoci
uwidacznia si jako najsilniejszy take w przekroju regionalnym.
Do województw o najwikszym potencjale rozwoju silnych klastrów
typu Uprawy Rolne i Chów Zwierzt nale: kujawsko-pomorskie, lubuskie,
opolskie, warmisko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.
W przypadku typu Produkcja Rolna s to województwa: kujawsko"pomorskie, lubelskie, opolskie, podlaskie i wielkopolskie. Z kolei najwikszy
potencja rozwojowy klastrów typu Przetwórstwo ywnoci reprezentuj województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, ódzkie, maopolskie, opolskie,
podkarpackie, podlaskie, witokrzyskie, warmisko-mazurskie i wielkopolskie. Majc na uwadze moliw, pewn synergi wynikajc z jednoczesnego
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wystpowania trzech typów klastrów rolno-ywnociowych, za wyróniajce
si pod tym wzgldem mona uzna województwa kujawsko-pomorskie,
opolskie i wielkopolskie.
Odnoszc si do perspektyw rozwoju silnych klastrów rolno-ywnociowych z punktu widzenia roli jak w tym procesie mog odegra
stosowne inicjatywy klastrowe skonfrontowano ich wystpowanie i profil
branowy z naturalnym, wynikajcym z koncentracji dziaalnoci, potencjaem
rozwojowym klastrów. Okazao si, e odpowiednio sprofilowane inicjatywy
klastrowe dziaaj nie zawsze w tych województwach, w których stosunkowo
atwo mog rozwin si silne klastry rolno-ywnociowe. Mona sdzi , e
powstaway one w duej mierze spontanicznie, gównie w odpowiedzi na ogaszane konkursy na finansowanie tego rodzaju projektów lub w wyniku ich rozstrzygnicia. Wydaje si równie, e podejmowane decyzje o wsparciu inicjatyw w ramach programów sucych realizacji polityki klastrowej nie byy
poprzedzone analiz realnych moliwoci rozwoju wyspecjalizowanych, silnych klastrów rolno-ywnociowych. W rezultacie, zgodno midzy nasileniem wystpowania i orientacj branow 132 zidentyfikowanych inicjatyw
klastrowych a faktycznym potencjaem klastrowym w sektorze rolno-ywnociowym w poszczególnych województwach jest niewielka.
Efektywna implementacja strategicznych zapisów majcych charakter
wytycznych dla polityki gospodarczej zorientowanej na tworzenie silnych klastrów biznesowych wymaga przemylanych dziaa opartych na wnikliwej
ocenie potencjau rozwojowego klastrów i ich wpywu na konkurencyjno
poszczególnych sektorów gospodarki. Regionalizacja i rozproszenie rodków
wsparcia nie sprzyja osiganiu kluczowego celu tej polityki, jakim jest wzrost
konkurencyjnoci W przypadku sektora rolno-ywnociowego – i jak mona
sdzi nie tylko – zasadnicze znaczenie ma wspieranie kluczowych klastrów
eksportowych. Uzasadniaj to wyniki przeprowadzonych bada empirycznych,
wskazujce na pozytywny zwizek midzy wystpowaniem silnych klastrów
a konkurencyjnoci w handlu midzynarodowym [Figiel i in. 2013].
Biorc pod uwag wyniki przeprowadzonych analiz wydaje si, e najwiksze szanse stania si silnymi wiatowymi klastrami eksportujcymi maj
klastry owoców jagodowych, drobiarski oraz mleczarski. Wspieranie tych klastrów, suce umacnianiu ich midzynarodowej pozycji konkurencyjnej, powinno opiera si na modelowaniu ich dalszego rozwoju, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na ogniwa acucha wartoci decydujce o przewadze konkurencyjnej. Przydatne w tym zakresie mog by zaproponowane normatywne
modele tych klastrów.
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