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KONKURENCYJNOŚĆ ROLNICTWA
POLSKI WSCHODNIEJ
W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest ocena konkurencyjności rolnictwa województw Polski Wschodniej, które należą do regionów o najniższym poziomie rozwoju
społeczno-gospodarczego zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. W celu wykazania
przewag/luk konkurencyjnych wyniki analizowanego regionu zostały rozpatrzone na tle średnich wyników dla Polski. Analiza konkurencyjności obejmowała wybrane mierniki zrównoważonego rozwoju rolnictwa charakteryzujące trzy aspekty zrównoważenia: ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. Przeprowadzone badania wskazują, że do przewag, którymi
dysponuje Polska Wschodnia, należy zaliczyć przede wszystkim stosunkowo niskie zużycie
nawozów sztucznych, wysoki udział użytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej
oraz wysoki stopień rozwoju rolnictwa ekologicznego, a zatem czynniki związane ze środowiskowym aspektem zrównoważenia. Wśród słabości rolnictwa Polski Wschodniej należy
wymienić sferę ekonomiczną.
Słowa kluczowe: konkurencyjność, rolnictwo, Polska Wschodnia, rozwój zrównoważony.
DOI: 10.15611/pn.2015.380.46

1. Wstęp
O konkurencyjności każdego obszaru decyduje pewien zestaw cech, jego silnych
i słabych stron, jego atutów i słabości. Gdy mocne strony obszarów dominują nad
słabościami, mówimy o wysokiej konkurencyjności regionu. Według Szwackiej-Mokrzyckiej [2012] o przewadze konkurencyjnej regionu decydują m.in. atuty,
czyli najważniejsze silne strony regionu, oraz produktywność, czyli relacje pomiędzy potencjałami, którymi dysponuje region, i sektorami ekonomicznymi wykorzystującymi te potencjały. Kołodziejczak zwraca uwagę, że kształtowanie konkurencyjności regionów jest sumą trzech czynników, tj.: konkurencyjności podmiotów
gospodarczych, konkurencyjności przestrzeni i konkurencyjności struktur gospodarczych. Miarą konkurencyjności jest zaś zdolność do efektywnego wykorzystania
czynników produkcji, przede wszystkim kapitału, technologii oraz ludzi [Kołodziejczak 2010].
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Każdy region ma swoją specyfikę, wynikającą zarówno z zaszłości historycznych, jak i zasobów oraz sposobu ich wykorzystania. Można zatem uznać, że o
atrakcyjności i konkurencyjności każdej jednostki terytorialnej decyduje inny zestaw czynników. Niewątpliwie wśród determinant rozwoju regionów należy wymienić uwarunkowania geograficzne, zarówno o charakterze endogenicznym (np.
cechy lokalnej przestrzeni geograficznej lub społeczno-ekonomicznej), jak i egzogenicznym (położenie w strukturze regionalnej, krajowej lub europejskiej przestrzeni społeczno-ekonomicznej) [Gorzym-Wilkowski 2007].
Według jednego z najwybitniejszych ekonomistów, M. Portera, konkurencyjność nie wynika z sytuacji ogólnogospodarczej kraju w skali makro, ale zależy od
konkurencyjności w poszczególnych sektorach gospodarki [Czudec 2010]. Regionalna konkurencyjność rolnictwa jest określana jako zdolność wykorzystywania
przez regiony swoich zasobów środowiskowych, społecznych (struktura społeczna,
umiejętności siły roboczej), ekonomicznych (struktura agrarna, sposoby gospodarowania) i instytucjonalnych w celu uzyskania konkurencyjnej pozycji i utrzymania
jej w kategoriach miejsca regionu w kraju [Kołodziejczak 2010].
Jak wskazuje Łaźniewska, konkurencyjność stała się kluczowym filarem, na
którym konstruowane są regionalne strategie rozwoju. Autorka ta zwraca uwagę,
że nowy paradygmat konkurencyjności regionalnej to także wysoka specjalizacja
regionów pozwalająca na osiąganie trwałej przewagi konkurencyjnej [Łaźniewska
2013]. Kluczowe znaczenie konkurencyjności dla rozwoju regionu powoduje, iż konieczne staje się systematyczne mierzenie jej poziomu. Dzięki temu możliwe jest
świadome kształtowanie poszczególnych elementów tego zjawiska. Pomiar konkurencyjności regionalnej może odbywać się poprzez dekompozycję ogólnej konkurencyjności na zidentyfikowane czynniki konkurencyjności, a także poprzez budowanie syntetycznych wskaźników oraz miar konkurencyjności [Łaźniewska 2013].
Konkurencyjność regionów powinna być rozpatrywana w kontekście zrównoważonego rozwoju. Debatę na temat zależności między zrównoważonym rozwojem
a konkurencyjnością zapoczątkował M. Porter [1991], który stwierdził, że wzrost
rygorów środowiskowych może wpłynąć na podniesienie konkurencyjności gospodarki i poszczególnych przedsiębiorstw. Według A. Wasiaka i G. Dobrzańskiego
[2005] wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju jest wynikiem osiągania
przewagi konkurencyjnej poprzez uwzględnianie z wyprzedzeniem wymogów społecznych i ekologicznych. Dotyczy to w sposób szczególny sektora rolnego, który w
dużej mierze realizuje funkcje społeczne i środowiskowe. Badania przeprowadzone
przez M. Raftowicz-Filipkiewicz [2013] potwierdziły, iż istnieje korelacja pomiędzy zrównoważonym rozwojem a konkurencyjnością. Związek ten został także potwierdzony przez badania K. Czech. Wynika z nich, że kraje osiągające najlepsze
rezultaty w kształtowaniu się większości wskaźników rozwoju zrównoważonego
monitorowanych na terenie UE są sklasyfikowane na najwyższych miejscach w rankingach pozycji konkurencyjnej [Czech 2014].
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Celem niniejszego opracowania jest ocena konkurencyjności rolnictwa Polski
Wschodniej, która należy do regionów o najniższym poziomie rozwoju społecznogospodarczego zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Ze względu na to, iż
jednym z kluczowych priorytetów obowiązującej aktualnie strategii rozwoju Unii
Europejskiej Europa 2020 jest rozwój zrównoważony, analiza konkurencyjności
obejmowała wybrane mierniki zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Ocena poziomu konkurencyjności została przeprowadzona dla poszczególnych województw
wchodzących w skład tego regionu, czyli województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Badania przeprowadzono na podstawie danych z 2011 r. W celu wykazania przewag/luk konkurencyjnych wyniki Polski Wschodniej zostały rozpatrzone na tle średnich wyników dla
kraju.
Jak wskazuje Zegar [2013], mierzenie poziomu zrównoważenia rolnictwa stanowi złożony problem, co wynika ze stopnia skomplikowania organizacyjnego i
funkcjonalnego sektora rolnego, z różnorodności produkcyjnej, ze zróżnicowania
regionalnych warunków gospodarowania, złożoności procesów ekonomicznych, demograficznych i społecznych. Mierniki służące do oceny stopnia zrównoważenia
rolnictwa, podobnie jak w odniesieniu do całej gospodarki, opierają się na harmonijnym współistnieniu i wzajemnym oddziaływaniu trzech ładów: ekonomicznego,
środowiskowego oraz społecznego [Zegar (red.) 2013]. W niniejszym opracowaniu
skoncentrowano się na najważniejszych zdaniem autorek wskaźnikach z każdej z
wyżej wymienionych sfer. Przesłanką ich doboru była właściwa ocena zrównoważenia rolnictwa na poziomie regionalnym, przy wykorzystaniu danych dostępnych
na tym poziomie agregacji.

2. Ekonomiczny aspekt zrównoważenia rolnictwa
Polski Wschodniej
Tabela 1 przedstawia wskaźniki zrównoważenia rolnictwa w ujęciu ekonomicznym,
które to wskaźniki z jednej strony wskazują na efektywność gospodarowania i znaczenie tego działu dla gospodarki regionu, z drugiej zaś przekładają się na bezpieczeństwo żywnościowe oraz warunki życia rolników i ich rodzin.
Dane zawarte w tabeli 1 wskazują na duże znaczenie rolnictwa w Polsce
Wschodniej, o czym świadczy wyższy niż na poziomie kraju wpływ tego sektora
na kreowanie wartości dodanej w regionie (poza województwem podkarpackim).
Oznacza to jednocześnie, że rola rolnictwa w budowaniu konkurencyjności regionu
jest tu większa niż w województwach o małym potencjale produkcyjnym rolnictwa. W pięciu województwach składających się na Polskę Wschodnią wytworzono
w 2011 r. ponad 1/4 wartości produkcji towarowej, przy czym wyraźną przewagę miały tu województwa lubelskie i podlaskie. Należy także zwrócić uwagę na
relatywnie niską towarowość produkcji rolniczej, która jedynie w województwie
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warmińsko-mazurskim przewyższała średnią krajową. Wynika to z dużego rozdrobnienia gospodarstw rolnych tych regionów, zwłaszcza w województwach podkarpackim i świętokrzyskim. Z punktu widzenia zrównoważenia rolnictwa należy
ocenić to negatywnie. Jak bowiem wynika z badań IERiGŻ [Zegar (red.) 2009],
od wielkości gospodarstwa rolnego zależy stopień trudności wdrożenia poszczególnych praktyk rolniczych sprzyjających ochronie środowiska w rolnictwie. Badania
te wskazują jednocześnie, że gospodarstwa rynkowe są w większym stopniu zrównoważone niż gospodarstwa samozaopatrzeniowe [Zegar (red.) 2009].
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Średnia powierzchnia
gospodarstwa rolnego*
(ha)

100,0
8,8
2,1
6,4
3,4

Produkcja globalna na
1 pracującego (tys. zł/
osobę)

Udział produkcji towarowej w globalnej (%)

Polska
Lubelskie
Podkarpackie
Podlaskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Razem Polska
Wschodnia

Udział w krajowej
rolniczej towarowej
produkcji (%)

4,0
8,7
2,5
10,9
5,9

Udział rolnictwa,
leśnictwa, łowiectwa i
rybactwa w WDB (%)

Wyszczególnienie

Produkcja towarowa na
1 ha użytków rolnych
(tys. zł/ha)

Tabela 1. Wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące zrównoważenie rolnictwa w Polsce Wschodniej
w 2011 r.

* Dane za 2010 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: [GUS 2011, 2012b, 2012c; Bank Danych
Lokalnych].

Problemy strukturalne wskazanych województw dotyczą także zbyt dużego poziomu zatrudnienia w rolnictwie, czego konsekwencją jest niska produktywność
pracy. Na Podkarpaciu jest ona niemal trzykrotnie niższa niż przeciętnie w kraju.
Produktywność ziemi mierzona produkcją globalną rolnictwa w przeliczeniu na
1 ha użytków rolnych waha się od 3939,7 zł/ha w województwie podkarpackim do
blisko 7000 zł/ha w województwie świętokrzyskim. Można zatem uznać, że rezultaty produkcji rolniczej, jakie osiągają badane regiony, nie są wystarczające, aby zapewnić odpowiedni poziom życia ludności rolniczej, z uwagi na niską towarowość
produkcji oraz efektywność gospodarowania.
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3. Środowiskowy aspekt zrównoważenia rolnictwa
Polski Wschodniej
Rolnictwo pozostaje głównym dysponentem zasobów środowiska naturalnego i jego
oddziaływanie na stan tych zasobów jest bezsprzeczne, stąd też często największą
wagę przywiązuje się do środowiskowego aspektu zrównoważenia [Zegar (red.) 2013].
Wybrane wskaźniki oceny rolnictwa w tym zakresie zawarte zostały w tabeli 2.
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rolnej w powierzchni
UR

Polska
Lubelskie
Podkarpackie
Podlaskie
Świętokrzyskie
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Razem Polska
Wschodnia

Obsada zwierząt
w SD/100 ha

Wyszczególnienie

Udział zbóż
w strukturze
zasiewów (%)

Tabela 2. Wskaźniki rolno-środowiskowe charakteryzujące zrównoważenie rolnictwa w Polsce
Wschodniej w 2011 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: [Bank Danych Lokalnych; GUS 2012b,
2012c].

Istotną cechą organizacji produkcji rolniczej, mającą swoje konsekwencje środowiskowe, jest udział zbóż w strukturze zasiewów. W 2011 r. w większości badanych województw (poza warmińsko-mazurskim) przekroczył on zalecany próg
zrównoważenia, wynoszący 66%. Ma to negatywne konsekwencje ekonomiczne
i środowiskowe, wynikające ze spadku wydajności, z konieczności wzmożonego
nawożenia i ochrony roślin, a w efekcie degradacji gleby [Majewski 2010]. Dodatkowo zwiększa to ryzyko ekonomiczne wynikające ze zmienności cen na rynku
rolnym.
Duże znaczenie dla zrównoważenia rolnictwa oraz jego konkurencyjności mają
właściwe relacje pomiędzy produkcją roślinną i zwierzęcą. Obsada zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych znacznie odbiegała od przyjętej wielkości granicznej (200 SD/100 ha), wahając się od 20,9 SD/100 ha na Podkarpaciu do
79,5 SD/100 ha na Podlasiu. Może to niekorzystnie wpływać na bilans nawozowy oraz użytkowanie ziemi. Jednocześnie należy zauważyć, że odsetek użytków
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rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej pozostaje w Polsce Wschodniej wysoki (poza województwami warmińsko-mazurskim i podkarpackim), a obciążenie
środowiska naturalnego przez zużycie nawozów mineralnych lub chemicznych jest
niskie (w żadnym z badanych regionów nie przekracza średniej krajowej). Z drugiej
strony, zbyt niski poziom nawożenia z uwagi na rosnące ceny nawozów może prowadzić do ubożenia gleb i ich niższej produkcyjności.
Ekologiczne metody produkcji rolniczej doskonale wpisują się w koncepcję rozwoju zrównoważonego, obejmują bowiem metody gospodarowania zgodne z wymogami gleby, roślin i zwierząt [Komorowska 2009]. Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce rośnie. W 2011 r. w Polsce Wschodniej funkcjonowało ponad
46% ogółu takich gospodarstw w kraju. Gospodarowały one na 38,2% powierzchni
użytków rolnych gospodarstw ekologicznych. Stanowi to istotną przewagę badanych regionów w aspekcie zrównoważenia rolnictwa, ale także wskazuje na możliwe kierunki rozwoju województw o rozdrobnionym i nisko efektywnym rolnictwie.

4. Społeczny aspekt zrównoważenia rolnictwa Polski Wschodniej
Przedmiotami pomiaru wskaźnikowego w ładzie społecznym są: demografia, starzenie się społeczeństwa, edukacja i rozwój, aktywność ekonomiczna mieszkańców, ubóstwo i wykluczenie społeczne, poziom i jakość życia, współudział i partycypacja, styl życia i zdrowie publiczne, bezpieczeństwo publiczne [Borys 2005].
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Tabela 3. Wskaźniki społeczne charakteryzujące zrównoważenie rolnictwa w Polsce Wschodniej
w 2011 r.
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* Dane za 2010 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: [GUS 2011, 2012a, 2012b, 2012c; Bank Danych Lokalnych].
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Rolnictwo jest w Polsce działem gospodarki, w którym w 2011 r. pracowało nieco ponad 11% ogółu zatrudnionych. Z uwagi na rolniczy charakter Polski Wschodniej w 4 z 5 badanych województw odsetek pracujących w tym sektorze przekracza
30%. Oznacza to, że społeczne oddziaływanie rolnictwa w tych regionach dotyczy
1/3 ludności pracującej. Obserwuje się duże regionalne zróżnicowanie poziomu
zatrudnienia w rolnictwie, o czym świadczy wskaźnik liczby pracujących w tym
dziale w przeliczeniu na 100 ha, wahający się od 6,2 w województwie warmińsko-mazurskim do ponad 37 na Podkarpaciu.
Istnieje także wyraźny związek pomiędzy poziomem wykształcenia producentów rolnych a uzyskiwanymi przez nich wynikami produkcyjnymi. Należy to tłumaczyć tym, że lepiej wykształceni rolnicy są bardziej otwarci na zmiany i chętniej
podejmują pojawiające się wyzwania [Kołoszko-Chomentowska 2008]. Według danych GUS odsetek kierowników gospodarstw z wykształceniem wyższym w Polsce
pomiędzy ostatnimi spisami rolnymi wzrósł z 5,1% w 2002 r. do 10,3% w 2010 r.,
wykazując przy tym niewielkie zróżnicowanie regionalne. Wykształceniem rolniczym w skali kraju dysponowało 41% kierowników gospodarstw, wyższy odsetek
obserwuje się w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, a więc w regionach o najwyższej w Polsce Wschodniej efektywności gospodarowania. Charakterystyczny dla rolnictwa jest także duży udział kierowników gospodarstw w wieku poprodukcyjnym, co może wskazywać na brak zainteresowania przejmowaniem
gospodarstw przez młodsze pokolenia.

5. Zakończenie
W Polsce Wschodniej rolnictwo odgrywa istotną rolę w gospodarce, o czym świadczy wyższy niż na poziomie kraju wpływ tego sektora na kreowanie wartości dodanej w regionie. Należy też podkreślić, że w 5 województwach składających się na
Polskę Wschodnią wytworzono w 2011 r. ponad 1/4 wartości produkcji towarowej
polskiego rolnictwa. Ponadto z uwagi na rolniczy charakter Polski Wschodniej odsetek pracujących w tym sektorze przekracza 30%. Należy zatem stwierdzić, że
poziom rozwoju rolnictwa ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia zdolności
konkurencyjnych tego regionu.
Przeprowadzone badania wskazują, że do przewag konkurencyjnych, którymi
dysponuje sektor rolniczy Polski Wschodniej, należy zaliczyć przede wszystkim
stosunkowo niskie zużycie nawozów sztucznych, wysoki udział użytków rolnych
utrzymanych w dobrej kulturze rolnej oraz wysoki stopień rozwoju rolnictwa ekologicznego, a zatem czynniki związane ze środowiskowym aspektem zrównoważenia. Jest to istotna wskazówka odnośnie do możliwych kierunków rozwoju województw o rozdrobnionym i nisko efektywnym rolnictwie.
Luk konkurencyjnych rolnictwa Polski Wschodniej należy upatrywać przede
wszystkim w sferze ekonomicznej. Region ten charakteryzuje relatywnie niska towarowość produkcji rolniczej oraz produktywność czynników wytwórczych. Powo-
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duje to, że wyniki uzyskiwane przez ten sektor nie są wystarczające, aby zagwarantować optymalny poziom życia ludności utrzymującej się z rolnictwa.
Należy podkreślić, iż przewagi i słabości w zakresie sektora rolnego nie są jednakowe we wszystkich województwach Polski Wschodniej, co wynika z dość dużego wewnętrznego zróżnicowania tego regionu. Na przykład produkcja globalna
w przeliczeniu na jednego pracującego przyjmowała wartości od 10 620 zł/osobę w
województwie podkarpackim do 83 871 zł/osobę w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego. Stanowi to istotną przesłankę dla kształtowania polityki regionalnej dotyczącej Polski Wschodniej. Pomocne w tym względzie może być efektywne wykorzystanie środków finansowych z Unii Europejskiej ukierunkowanych
na rozwój tego regionu kraju. Mogą się one bowiem przyczynić do wyrównania
różnic pomiędzy poszczególnymi województwami oraz do poprawy pozycji konkurencyjnej analizowanego regionu.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT APPROACH
IN AGRICULTURE COMPETITIVENESS OF EASTERN POLAND
Summary: This paper identifies and examines some major issues of agriculture
competitiveness in Eastern Poland voivodeships which are characterized by the lowest level
of social-economic development both in Poland and in the European Union. The results
of examined region were considered basing upon average results for Poland to show their
competitive advantage. An analysis of competitiveness regarded the chosen measures of
agriculture stainable development typical of three aspects of sustainability: economic,
environmental and social one. The survey shows that Poland is characterized by the following
competitive advantages: low level of fertilization, high share of arable lands kept in good rural
culture as well as the high degree of ecological agriculture development so above mentioned
factors are strictly connected with environmental aspect of sustainability. It should be noted
that economic sphere belongs to one of weaknesses of Polish agriculture.
Keywords: competitiveness, agriculture, Eastern Poland, sustainable development.

