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ROLA RENT GRUNTOWYCH W ZRÓWNOWAONYM
ROZWOJU ROLNICTWA1
Bazyli Czyewski, Anna Matuszczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Streszczenie. Celem opracowania jest wskazanie roli rent gruntowych w zrównowaonym
rozwoju rolnictwa. Autorzy rozumiej zrównowaenie jako realizacj triady adów: ekonomicznego, spoecznego i rodowiskowego. Uznajc, e zrównowaenie rodowiskowe jest
w polskim rolnictwie wzgldnie osignite, doszukuj si moliwoci wyraenia dwóch
pozostaych równowag. Konstatujc, mona uzna, e ze zrównowaeniem spoecznym
mamy do czynienia, gdy nastpuje parytetowa wzgldem innych dziaów gospodarki opata
pracy wasnej. Z kolei zrównowaenie ekonomiczne wystpuje wówczas, gdy generowana
jest nadwyka ekonomiczna umoliwiajca reprodukcj rozszerzon zasobów i struktur.
Podjto take prób sformuowania koncepcji renty gruntowej adekwatnej do procesów
zachodzcych we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej, ukierunkowujc j na czynniki instytucjonalne. Stawia si tez, e renta instytucjonalna naley do najtrwalszych rent
ekonomicznych, zwaywszy na kierunek rozwoju, który obrao europejskie rolnictwo.
Sowa kluczowe: renty gruntowe, zrównowaony rozwój rolnictwa, ad ekonomiczny, ad
spoeczny

WSTP
Celem niniejszego artykuu jest podjcie próby sformuowania teorii renty gruntowej adekwatnej do obecnych warunków funkcjonowania sektora rolnego w krajach UE
oraz wycignicia z niej wniosków dotyczcych zrównowaonego rozwoju rolnictwa.
Dyskusja wokó rolnictwa zrównowaonego zmusza do zmiany tradycyjnego podejcia
ekonomicznego. Konieczne staje si przeniesienie punktu cikoci z maksymalizacji
dobrobytu spoecznego w skali makroekonomicznej na analiz strumieni zasobów, które
s w dyspozycji spoeczestwa oraz ich alokacj z punktu widzenia celów dugookreso-
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Wykorzystano fragmenty pracy [Czyewski, Matuszczak 2010], natomiast rozbudowane rozwaania dotyczce ewolucji pogldów na renty gruntowe mona odnale  w pracy [Czyewski 2010].
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wych. Warto podkreli take wag czynnika instytucjonalnego2, który stanowi swoiste
ramy systemu gospodarczego umoliwiajce osignicie i trwao pozostaych równowag. Zrównowaony model rolnictwa zakada docelowo pen integracj celu spoecznego, gospodarczego i rodowiskowego, przy jednoczesnym zaoeniu bezkolizyjnego
wypeniania wielorakich funkcji przez wie i rolnictwo, które nie tylko wi si z produkcj ywnoci, ale s uyteczne spoecznie. Zdaniem autorów, jednak na pierwszym
miejscu w rozwoju rolnictwa indywidualnego w Polsce naley postawi realizacj celów
spoeczno-ekonomicznych, jako e dziaania optymalizacyjne w ich zakresie, póki co, nie
stoj w kon ikcie z adem rodowiskowym. Oczywicie, chodzi tu o ocen w kategoriach
wzgldnych wobec stopnia degradacji dobrostanu rodowiska naturalnego w krajach Europy Zachodniej. Przyjmuje si wic, e ad rodowiskowy w Polsce pozostawia pewien
margines na priorytetow realizacj postulatów ekonomiczno-spoecznych nawet kosztem relatywnego pogorszenia w zakresie dobrostanu rodowiska naturalnego (którego
nie naley jednak utosamia z zachwianiem adu rodowiskowego). Jest to zaoenie
wiadomie sprzeczne ze znanym z literatury tematu postulatem realizacji tzw. renty zacofania w rolnictwie, czyli wybrania swoistej „drogi na skróty” w kierunku niskowydajnej, ale ekologicznej produkcji ywnoci [Wo, Zegar 2002]. Zdaniem autorów, nie uda
si w tym przypadku „omin” wypracowanych cieek rozwoju gospodarki rynkowej
opisanych w teoriach W. Rostwowa czy S. Kuznetsa. Duym wyzwaniem jest jednak
integracja adu gospodarczego i spoecznego w rolnictwie w Polsce, która przez 20 lat
transformacji dokonaa si ju w wikszym stopniu w pozostaych sektorach. Zadanie
to jest szczególnie trudne do wykonania w warunkach globalizacji ekonomicznej, która
dy do osignicia paretowskiego optimum i rozwoju silniejszych ekonomicznie sektorów kosztem tych sabszych. Std rozwizania poszukuje si w optymalizacji struktur
instytucjonalnych i tworzeniu instytucji ekonomicznych (zgodnie z de nicj nowej ekonomii instytucjonalnej), które mogyby zabezpiecza rolnictwo i tworzon w nim warto
dodan przed drenaem rynkowym. Wspóczesne interpretacje kwestii rolnej wykraczaj
wic poza problem nienadania rozwoju rolnictwa za ca gospodark narodow, który
rzutuje na pozostae dziay [Runowicz 1984]. Postulowane obecnie rozwizania zakadaj, „tworzenie warunków harmonijnego rozwoju produkcji rolniczej i racjonalnego jej
wykorzystania oraz spoytkowanie zasobów tkwicych w gospodarstwach rolniczych,
2

W ramach interpretacji koncepcji rozwoju zrównowaonego wymienia si dodatkowo ad instytucjonalny i przestrzenny [Lorek 2002]. Przyjto, e ten ostatni zawarty jest w ramach analizy równowagi
rodowiskowej, za ad instytucjonalny traktuje si jako szeroko pojte instrumentarium niezbdne
do osigania pozostaych równowag. Na marginesie naley take zasygnalizowa, i rola instytucji
we wdraaniu i podtrzymywaniu rozwoju zrównowaonego jest nie do przecenienia [Zalesko 2008].
Twierdzi si, e w ramach wzajemnych relacji midzy sferami ekonomiczn, spoeczn i rodowiskow regulatorami powinny by wanie odpowiednie rozwizania instytucjonalne, co sprawi, e bdzie
mogo istnie rolnictwo efektywne, przyjazne przyrodzie i spoeczestwu. W misji wielu organizacji
zaznacza si, i ich dziaalno nawizuje w sposób bezporedni lub poredni do zasad zwizanych z
ide rozwoju zrównowaonego (w ramach adu instytucjonalnego bada si np. rol instytucji w realizacji koncepcji rozwoju zrównowaonego [Adamowicz, Dreszer 2006]). Oczywistym wydaje si by
take stwierdzenie, e dla rozwoju zrównowaonego konieczna staje si interwencja pastwa, majca
na celu ukierunkowanie preferencji decyzyjnych podmiotów indywidualnych, by przy deniach ekonomicznych zachowa optimum spoeczne i rodowiskowe.
Acta Sci. Pol.

Rola rent gruntowych w zrównowaonym rozwoju rolnictwa

67

a osobom pracujcym w nim zapewnienie przynajmniej przecitnego w kraju standardu
ycia” [Kapusta 2003]. Zauwamy, e mogaby to by ogólna de nicja rolnictwa zrównowaonego.

SPOECZNO-EKONOMICZNY ASPEKT ZRÓWNOWAENIA I JEGO
WYZNACZNIKI
Zdaniem autorów, równowaga spoeczno-ekonomiczna cile wie si z polityk dochodow w rolnictwie. Spoeczny aspekt zrównowaenia oznacza parytetowy wzgldem
innych dziaów poziom zaspokojenia potrzeb uczestnictwa rolników w procesach spoecznych – zgodnie z innymi de nicjami spotykanymi w literaturze tematu. Przykadowo
wedug A. Harasima zrównowaenie spoeczne to „wypracowanie dochodu rolniczego
zapewniajcego godziwy poziom ycia rolnika i jego rodziny oraz umoliwiajcy rozwój gospodarstwa rolniczego” [Harasim, Wodarczyk 2000]. Ogólnie rzecz biorc chodzi
o „przecitny standard ycia”. Przyjmijmy, e miar tego standardu jest takie wynagrodzenie czynnika pracy, które zapewnia równowag midzy procesem tworzenia wartoci
dodanej a jej podziaem, zgodnie z ideologiami merytokratycznymi [Sztompka 2005]. W
praktyce chodzi o zachowanie zblionego parytetu w jednostkowych opatach czynnika pracy midzy rónymi rodzajami dziaalnoci ekonomicznej we wszystkich dziaach
gospodarki. Wyznacznikiem tego parytetu w ustroju kapitalistycznym jest rynek, który
jednak zawodzi i nie potra zapewni efektywnoci alokacyjnej na rynku czynnika pracy
w skali gospodarki narodowej. Zrównowaenie spoeczne moe by mierzone równie
w kategoriach efektywnoci spoecznej, tj. stosunku spoecznego efektu gospodarowania
– poziomu ycia, jakoci ycia, dobrobytu, do istniejcego potencjau gospodarczego
[Kulawik 2007/1]. Wag problemu podkrelaj istniejce sprzenia zwrotne midzy
efektami gospodarowania w rolnictwie a wspomnianym potencjaem. Wystpuj dwa
rodzaje powiza. Po pierwsze, „dochody rolnicze kreuj popyt na pozarolnicze dobra
i usugi, aktywno ekonomiczn obszarów wiejskich i mniejszych miast, pomnaanie
kapitau ludzkiego w gospodarstwach rolnych, wykorzystywanego nastpnie w innych
sektorach” [Zegar 2000]. Po drugie, potencja rozwojowy obniaj nadmierne rozpitoci
dochodowe wewntrz samego rolnictwa.
Z kolei ekonomiczny aspekt zrównowaenia sprowadza si, zdaniem autorów, do generowania nadwyki, która umoliwia reprodukcj zasobów i struktur. W krótkim okresie
wystarczajca jest reprodukcja prosta, w dugim konieczna staje si akumulacja umoliwiajca reprodukcj rozszerzon.
Nawizujc do powyszych de nicji, mona przyj nastpujce empiryczne wyznaczniki zrównowaenia ekonomiczno-spoecznego:
1. Gospodarstwo rolne funkcjonuje w warunkach równowagi spoecznej, jeli dochód rezydualny jest wikszy od zera lub równy zeru, tzn. wygenerowana nadwyka ponad dochód rolniczy netto wystarcza na pokrycie opaty pracy wasnej
(po cakowitym opaceniu czynnika kapitau).
2. Gospodarstwo rolne jest zrównowaone ekonomicznie, jeli realizuje rent gruntow.
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Jak wida, pierwszy z przyjtych wyej wyznaczników zawiera si w drugim, przez
co mona powiedzie, e stanowi konieczny warunek zrównowaenia spoecznego, ale
nie jest wystarczajcy do osignicia równowagi ekonomicznej. Z drugiej strony równowaga ekonomiczna zapewnia jednoczenie równowag na gruncie spoecznym. Powysza konstrukcja de nicyjna wynika z osobliwoci gospodarstwa rodzinnego w rolnictwie
i przyjtego przez autorów podejcia do róde renty gruntowej. Jeli zaoy jak wyej,
e miar zrównowaenia spoecznego jest parytetowa wzgldem innych dziaów opata
pracy i kapitau, w gospodarstwie rodzinnym pojawia si problem wydzielenia kosztu
pracy wasnej z dochodu gospodarstwa rolnego. Mona dokona tego jedynie przy zastosowaniu szacunkowych stawek, parytetowych do innych sektorów gospodarki, poniewa
praca rodziny rolniczej nie podlega rynkowym mechanizmom wyceny. Std dochód pozostay po opaceniu skadników kapitaowych i pracy najemnej powinien co najmniej
pokrywa t szacunkow warto pracy wasnej, eby równowaga spoeczna bya zachowana.

RENTY GRUNTOWE W WIETLE RÓWNOWAGI EKONOMICZNEJ
I SPOECZNEJ
Zdecydowanie trudniejszy do interpretacji jest problem równowagi ekonomicznej, poniewa nawizuje do rozpatrywanego od pocztków ekonomii problemu (od pocztków
XIX wieku), czy gospodarstwo marginalne realizuje rent gruntow, wedug koncepcji
ricardiaskich, to ceny rolne determinuj wysoko renty gruntowej, a w gospodarstwach
marginalnych, które de facto okrelaj ceny równowagi, renta gruntowa jest równa zeru.
Wystpuj wic tylko renty róniczkowe zwizane ze zrónicowaniem urodzajnoci, które pozwalaj na osignicie przewag kosztowych, bd z cakowit sztywnoci poday
gruntów okrelonej klasy. Czynnik ziemi nie ma adnej samoistnej uytecznoci (bez nakadów kapitau cechuje si zerow produktywnoci), która uzasadniaaby wypacenie
mu wynagrodzenia. W tej sytuacji realizacja renty przez waciciela nie byaby konieczna
do zachowania równowagi ekonomicznej. Opozycyjn koncepcj, z któr identy kuj si
autorzy, jest teza o wystpowaniu renty absolutnej. Musz j realizowa równie gospodarstwa marginalne, eby zapewni sobie rozwój w dugim okresie. ródem tej renty jest
samoistna produktywno czynnika ziemi, szczególnie widoczna w wietle nowych, ekologiczno-rodowiskowych uytecznoci, których oczekuj spoeczestwa w UE. Czynnik
ziemi jest wic komplementarny wzgldem zastosowanego na niej kapitau w zakresie
produkcji uytecznoci. Warto renty gruntowej okrela dodatnia rónica midzy potencjaln produktywnoci kapitau w rolnictwie a potencjaln produktywnoci kapitau
w innych dziaach gospodarki. Owa potencjalna produktywno kapitau w rolnictwie
jest wyceniona przez rynek ziemi rolniczej [Czyewski 2009c]. W tej sytuacji, jeli renta
gruntowa w wysokoci okrelonej przez rynek nie jest realizowana, gospodarstwo rolne
nie osiga równowagi ekonomicznej, a jego proces rozwojowy jest zakócony. Czy zatem nie mona osign równowagi ekonomicznej bez zapewnienia równowagi spoecznej, tzn. opaci czynnik ziemi przed czynnikiem pracy? Teoretycznie byby to moliwe,
ale autorzy z zaoenia wykluczaj taki wariant. Waciciel gospodarstwa rolnego jako
miejsca ycia rodziny rolniczej w pierwszej kolejnoci realizuje cele spoeczne zwizane
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z funkcjonowanie tej rodziny, a w dalszej kolejnoci zapewnia rentowno struktury wytwórczej, pojmowan jako zdolno do reprodukcji rozszerzonej.
W wietle powyszego zrealizowan rent gruntow jest nadwyka przychodów
z gospodarstwa rolnego (cznie z subwencjami) ponad sum nakadów materiaowopieninych, opat pracy wasnej rodziny rolniczej oraz alternatywny koszt majtku
obrotowego. Innymi sowy, zrealizowana renta gruntowa stanowi dochód rezydualny gospodarstwa rolnego, tzn. dochód po opaceniu kapitau, pracy najemnej i wasnej. Nawizujc do tez rozpatrywanych we wczeniejszych opracowaniach, jeli renty wedug wycen rynkowych s cho czciowo realizowane w gospodarstwach indywidualnych, tzn.
„maj pokrycie” w dochodzie rezydualnym, utosamia si je z tzw. rent instytucjonaln
[Czyewski 2008], poniewa tylko waciwa struktura instytucjonalna zabezpiecza je
przed drenaem poprzez mechanizm rynkowy. Tak wic przyjmijmy, e dodatni dochód
rezydualny gospodarstwa rolnego równa si rencie instytucjonalnej, która w zrównowaonych strukturach powinna by wiksza lub równa rynkowej wartoci renty gruntowej.
Naley jednak pamita, e proces tworzenia renty nie musi pokrywa si z jej realizacj i w rachunku wyników gospodarstwa na ogó zawiera si tylko cz wytworzonej
renty gruntowej, podczas gdy druga cz jest przechwytywana przez otocznie rolnictwa.
Warto rynkowa renty3 [Czyewski 2009b], stanowica sum rent absolutnych i róniczkowych, jest wyceniana przez rynek ziemi rolniczej. Rynek dyskontuje potencjalne renty z tytuu posiadania ziemi i w ten sposób wyznacza ceny gruntów. Oczywicie
jest to moliwe przy zaoeniu efektywnoci rynku ziemi [Czyewski 2009a]. Dyskusyjny na tle powyszych zaoe wydaje si problem efektywnoci rynków surowców
rolnych. Teoretycznie, przy zaoeniu samoistnej produktywnoci ziemi, renty gruntowe
powinny konstytuowa ceny surowców rolnych. Innymi sowy, ceny rolne zawierajc
w sobie rent gruntow powinny gwarantowa jej realizacj przez waciciela. Jak wiemy, w wikszoci przypadków tak si nie dzieje. Pozytywnym wyjtkiem w tym zakresie s ceny surowców uzyskiwane w zintegrowanych strukturach instytucjonalnych, np.
w niektórych grupach producentów rolnych na rynku trzody chlewnej, w dodatku kontraktujcych swoj produkcj, w wybranych spódzielniach mleczarskich, uprawach polowych czy ogrodniczych. Determinantem wyszej ceny zbytu i/lub niszych kosztów
produkcji jest wysoka jako surowca i dua sia przetargowa producentów rolnych. Pytanie, czy jest to regu? Po pierwsze nie kada struktura zintegrowana gwarantuje realizacj renty, po drugie nie zawsze jest moliwe zorganizowanie takiej optymalnej struktury – zaley to od specjalizacji produkcji, regionu, lokalnych uwarunkowa spoecznych i
ekonomicznych. Naley wic przyj, e podczas gdy rynek ziemi jest efektywny, rynki
surowców rolnych s prostu zawodne – w szczególnoci z uwagi na monopolizacj sfery przetwórstwa i rozdrobnienie rolniczych struktur wytwórczych, jak te naraenie na
negatywny wpyw globalizacji ekonomicznej. Sektory, w których z jednej strony zasoby
specy czne cechuj si niemobilnoci (ziemia i praca w tym przypadku), a z drugiej
kapita staje si coraz bardziej mobilny, s w naturalny sposób pozbawiane przez rynek
nadwyki. W przypadku ziemi rolniczej jednak nie ma takiego rozd wiku – jej przepyw jest ograniczony, a zainwestowany w ni kapita i jego renty trac na mobilnoci.
3
róda tej wartoci s dyskusyjne. Zdaniem autorów, wynika ona z faktu, e potencjalna produktywno kapitau w rolnictwie jest relatywnie wysza ni w innych dziaach gospodarki.
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Rol instytucji ekonomicznych i pastwa jest agodzi wspomniane zawodnoci rynków
surowców rolnych.

WNIOSKI
Podsumowujc powysze rozwaania moemy stwierdzi, i:
• Zrównowaony rozwój rolnictwa to taki, przez który realizuje si ad ekonomiczny, spoeczny i rodowiskowy w tym sektorze. Autorzy wyjanili, e
w polskim rolnictwie naley podj si przede wszystkim realizacji celów spoeczno-ekonomicznych, gdy dziaania optymalizacyjne w ich zakresie nie stoj
w kon ikcie z adem rodowiskowym, który jest wzgldnie (w niektórych krajach
UE) zachowany.
• Równowaga spoeczno-ekonomiczna jest silnie zwizana z polityk dochodow
w rolnictwie. Osignicie adu spoecznego oznacza parytetowy wzgldem innych
dziaów poziom zaspokojenia potrzeb uczestnictwa rolników w procesach spoecznych. De facto idzie o osignicie przecitnego standardu ycia. Z kolei ad
ekonomiczny mona sprowadzi do generowania nadwyki ekonomicznej, która
umoliwi reprodukcj zasobów i struktur. W krótkim okresie wystarczajca jest
reprodukcja prosta, w dugim konieczna staje si akumulacja umoliwiajca reprodukcj rozszerzon.
• Osignicie zrównowaenia spoecznego mona utosami z parytetow wzgldem innych dziaów gospodarki opat pracy wasnej, co ju na wstpie rodzi
trudnoci, gdy po pierwsze w gospodarstwie rodzinnym pojawia si problem
wydzielenia kosztu pracy wasnej z dochodu gospodarstwa rolnego, a po drugie
trzeba si posikowa szacunkowymi stawkami, gdy praca rodziny rolniczej nie
podlega rynkowym mechanizmom wyceny. Std dochód pozostay po opaceniu
skadników kapitaowych i pracy najemnej powinien co najmniej pokrywa t
szacunkow warto pracy wasnej, eby równowaga spoeczna bya zachowana.
• Wikszego problemu nastrcza dyskusja o zrównowaeniu ekonomicznym, gdy
idzie o osignicie nadwyki przychodów z gospodarstwa rolnego (cznie z subwencjami) ponad sum nakadów materiaowo-pieninych, opat pracy wasnej
rodziny rolniczej oraz alternatywny koszt majtku obrotowego. Tak zde niowan
nadwyk jest renta gruntowa, stanowica dochód rezydualny gospodarstwa rolnego, tzn. dochód po opaceniu kapitau, pracy najemnej i wasnej.
• Dodatkowo mona stwierdzi, e jeli takie renty wedug wycen rynkowych s
cho czciowo realizowane w gospodarstwach indywidualnych, tzn. „maj pokrycie” w dochodzie rezydualnym, utosamia si je z tzw. rent instytucjonaln, co wynika z faktu, i tylko waciwa struktura instytucjonalna zabezpiecza je
przed drenaem przez mechanizm rynkowy. Std mona stwierdzi, e dodatni
dochód rezydualny gospodarstwa rolnego równa si rencie instytucjonalnej, która
w zrównowaonych strukturach powinna by wiksza lub równa rynkowej wartoci renty gruntowej.
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ROLE OF LAND RENTS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF AGRICULTURE
Abstract. The aim of this paper is to indicate of the role of land rent in the sustainable
development of agriculture. The authors understand sustainability as the implementation of
the triad of persecution: the economic, social and environmental. Recognizing that the environmental sustainability in Polish agriculture is relatively achieved, they seek to express the
other two equilibrium. It can be concluded, that the social sustainability is to have within
when there is the parity charged their own work in relation to other sectors of the national
economy. Sustainable economic occurs when the surplus is generated, which allowing to
make the expanded reproduction of resources and structures. One makes an attempt to nd
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the most adequate conception of land rent creation at present day, searching for new sources of comparative advantages in the institutional factors. One argues that the institutional
rent is the only durable economic rent in the European agricultural sector regarding chosen
direction of CAP evolution.
Key words: land rent, sustainable development of agriculture, economic sustainability, social sustainability
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