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In frastru k tu ra  techniczna a produkcja rolna (W zarysie)

Technical Infrastructure versus Agricultural Production (An Outline)

Często można się spotkać z wypowiadaną, czy pisaną opinią, że przy
czyną wielu negatyw nych zjaw isk w rolnictw ie jest brak  lub niedorozwój 
in frastru k tu ry  na obszarach wiejskich. Opinii te j oczywiście zaprzeczyć 
nie można, aczkolwiek należy sobie zdawać spraw ę z faktu, że na rol
n ictw a oddziałuje wiele różnych czynników i wszelkie zaistniałe tam  nie
dom agania nie można uspraw iedliw iać brakiem  in frastruk tu ry . Podkreś
lić natom iast należy, w rolnictw ie rozw iniętym , powiązanym z rynkiem  
i innym i działami gospodarki, zwłaszcza z przem ysłem, in frastruk tu ra  
odgrywa coraz większą rolę i bez jej zasadniczych elem entów rolnictwo 
nie może się obejść. Czym jednak jest in frastruk tu ra , co oznacza to po
jęcie i jaki jest jej związek z rolnictwem ? Na te pytania pragniem y dać 
odpowiedź w niniejszym  opracowaniu.

Pojęcie in frastru k tu ry  w badaniach naukowych prawo obywatelskie 
uzyskało sobie względnie niedawno, bo dopiero w XX wieku.1 Term in 
„ in fras tru k tu ra” jest pojęciem złożonym, trudnym  do ścisłego zdefinio
wania.2 Ja k  pisze L. Kupiec — „samo słowo »infrastruktura«  jest pocho
dzenia łacińskiego i zostało utw orzone przez zestawienie słów »infra« 
i »struktura«. Przy czym — jak wyjaśnia tenże au to r —  term in »struk
tura« oznacza rozmieszczenie gałęzi (zespołu urządzeń) gospodarki naro
dowej i całokształtu życia społeczno-gospodarczego oraz ogół współzależ
ności [...] zachodzących m iędzy poszczególnymi elem entam i tej zbioro

1 U. S z c z e c i ń s k a ,  Infrastruktura i je j  w p ływ  na produkcję rolną. „Bu
downictwo W iejskie” 1975, nr 6, s. 25.

* A. G i n s b e r t - G e b e r t ,  Infrastruktura i je j  rola w  rozwoju miast. „Mia
sto” 1971, nr 9, s. 1.
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wości. Termin »infra« zaś jest uznawany za synonim tego, co jest poni
żej czegoś, głębiej czegoś [...] a więc może być uznany za »podstawę« 
s tru k tu ry ” .5 Według definicji proponowanej przez L. Kupca — in fra 
struk tu ra  to „kompleks użyteczności publicznej, niezbędnej do zapew nie
nia należytego funkcjonowania gospodarki narodow ej i życia ludności, 
odpowiednio rozmieszczony w przestrzeni, wraz z historycznie ukształto
wanymi w ew nętrznym i i zarazem  charakterystycznym i relacjam i zacho
dzącymi między poszczególnymi jego elem entam i”.4 P rzyjm uje on podział 
in frastruk tu ry  na ekonomiczną i społeczną.5 Z. Dziembowski podaje, że 
term in „ in fras tru k tu ra” został zapożyczony „z języka francuskiego, gdzie 
pojęcie »L’infrastructure«  stanowi powszechnie stosowany synonim u rzą
dzeń użyteczności publicznej”.6

W języku angielskim , według tegoż autora, w obiegu są dwa term iny  
stosowane na określenie wym ienionych urządzeń a mianowicie: „ in fra
stru k tu rę” oraz „społeczny kapitał podstawowy” („Social owerhead ca
p ita l”); w języku niemieckim zaś używany jest term in „V ersorgungsw irt- 
schaft” , co dosłownie tłum aczy się jako „gospodarka służąca zaopatrze
niu”. Pojęcie to — jak w yjaśnia cytowany au to r — obejm uje tam  „zao
patrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz i ciepło oraz urządzenia tra n 
sportu”. Sam Z. Dziembowski, w cytowanym  artykule  definiuje pojęcie 
in frastruk tu ry  jako „zespołu urządzeń i instytucji stw arzających podsta
wę zarówno dla funkcjonow ania na danym  terenie gospodarki narodo
wej, jak i dla życia ludności”. Dzieli on ją na in frastruk tu rę  techniczną 
i społeczną.7

W języku rosyjskim  pojęciu in frastruk tu ry  odpowiada określenie: 
„obszczestwiennyje soorużenia”, co oznacza urządzenia społeczne (budow
le), przeznaczone do obsługi zarówno instytucji państwowych, organizacji 
społecznych, jak również potrzeb kulturalno-bvtow ych społeczeństwa 
(ludności).8

A. G insbert-G ebert podaje również, że „w języku rosyjskim  odpo
wiednikiem m iejskiej in frastruk tu ry  jest term in „błagoustrojstw o goro- 
da”, oznaczający zagospodarowanie m iasta”.®

3 L. K u p i e c, Kryteria i zasady kształtoioania układu przestrzennego infra
struktury ekonomicznej. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego. Sekcja W ydaw
nicza Filii UW w Białymstoku, 1975, s. 24.

4 Ibid., s. 25—26.
s Ibid., s. 26—27.
6 Z. D z i e m b o w s k i ,  Pojęcie infrastruktury i je j charakterystyka.  „Miasto” 

1966, nr 2, s. 23.
7 Ibid., s. 23.
8 Zob. K u p i e c ,  op. cit., s. 25.
9 G i n s b e r t - G e b e r t ,  op. cit., s. 1.
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Prace na tem at in frastru k tu ry  zaczęły pojaw iać się w literaturze eko
nomicznej w związku z problem atyką w zrostu gospodarczego.10 Jak  piszą 
A. K ubiak i Z. Zajda „problem  in frastru k tu ry  w tym  kontekście podjęto 
w latach pięćdziesiątych w zachodniej litera tu rze  ekonomicznej, poświę
conej problem om  krajów  rozw ijających się. Pojęcie in frastruk tu ry  w y
stępuje przede wszystkim  w niektórych teoriach wzrostu (np. teoria 
„wielkiego pchnięcia” ) i rozważaniach nad polityką inw estycyjną w k ra 
jach rozw ijających się. Jednym  z głównych zagadnień teorii wzrostu jest 
kwestia s tru k tu ry  działowej i gałęziowej inw estycji, k tóra decyduje o k ie
runkach wzrostu gospodarczego”.11

Badania dotyczące w arunków  um ożliw iających wzrost gospodarczy 
krajów  rozw ijających się doprowadziły do zrozum ienia, że naw et tak  
ważne czynniki, jak zasoby pracy i kapitału  sam e nie wystarczą jeszcze 
do tego, aby ten rozwój nastąpił. Niezbędne jest ponadto, by dany k raj 
czy określone tery to rium  było już w pew nym  stopniu przygotowane do 
przyjęcia wzmożonej działalności ekonom icznej.12

Na to przygotowanie składa się zespół elem entów  w postaci insty
tucji, urządzeń i usług um ożliw iających podstawową działalność ludzką, 
a więc produkcję, podział i konsum pcję. Łącznie nazywam y te elem enty 
urządzeniam i in frastruk turalnym i. Te z nich, k tóre przystosowują środo
wisko do potrzeb produkcji, określa się m ianem  in frastruk tu ry  technicz
nej zwanej także ekonomiczną, natom iast inne, ukierunkow ane na służe
nie człowiekowi, a więc grupie społecznej czy całem u społeczeństwu, 
zwykło się nazywać in frastru k tu rą  społeczną. Do pierwszej z nich zalicza 
się urządzenia z dziedziny transportu , kom unikacji, energetyki, melio
racji itp. Są to elem enty techniczne, które w arunku ją  tworzenie i funk
cjonowanie różnych działów gospodarki, a w znaczeniu ogólniejszym 
um ożliwiają one lub sprzyjają rozwojowi gospodarczemu całego kraju. 
Do drugiej z kolei tzw. in frastru k tu ry  społecznej, zalicza się insty tucje 
i urządzenia z dziedziny ochrony zdrowia, oświaty, ku ltury , ubezpieczeń 
socjalnych, ku ltu  religijnego itp. Ta grupa urządzeń oddziałuje przede 
wszystkim na rozwój społeczny, ale pośrednio przyczynia się także do 
rozwoju gospodarczego.

W tym  opracow aniu in teresu je nas głównie in frastruk tu ra  technicz
na. W użyciu są zresztą różne term iny, będące wszystkie raczej synoni
mami in frastru k tu ry  technicznej, jak: in frastru k tu ra  gospodarcza, ekono
miczna, techniczno-ekonom iczna i inne.

10 W. P u k n i e 1, Definicja i klasyfikacja infrastruktury społecznej. „Biuletyn 
Informacyjny Instytut Geografii PAN 1974, nr 2, s. 19.

11 A. K u b i a k, Z. Z a j d a, Infrastruktura ekonomiczna i społeczna. „Przegldą 
Bibliograficzny Piśm iennictwa Ekonomicznego” 1968, z. 3.,

12 P u k n i e 1, op. cit., s. 19.
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Według Z. Dziembowskiego in frastruk tu ra  techniczna obejm uje 
„urządzenia zaopatrzenia energetycznego (energia elektryczna, gaz, cie
pło), gospodarkę wodną wraz z urządzeniam i zaopatrzenia w wodę, k a 
nalizację z m elioracjam i oraz urządzenia transportu  i łączności”.13 N ie
mal identyczny zakres pojęcia in frastruk tu ry  technicznej podają: A. G in- 
sberg -G ebert14 i B. Lewandowski.15 L. Kupiec natom iast do in fra s tru k 
tu ry  technicznej zalicza trzy  układy: kom unikacyjny, energetyczny, i wod- 
no-sanitarny.16 Jeśli mowa o układzie energetycznym  to stw ierdzić trz e 
ba, że wieś polska zużywa coraz więcej energii elektrycznej.

W 1990 r. w rolnictw ie zużywano 434 kWh w przeliczeniu na 1 ha 
użytków rolnych, zaś w gospodarstwach indyw idualnych 470 kW h licząc

Tab. 1. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach rolnych 
Expenditures of electrical energy in forms

Wyszczególnienie
Lata Dynamika

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1980 =  100

Ogółem w GWh 5360 7656 8663 8467 8613 8848 8124 151,6
na 1 ha uż. rolnych 

w kWh 283 406 461 451 460 472 434 153,4
W tym gospodarstwa 

indywidualne 
w GWh 3651 5978 5749 6389 6530 6602 6685 183,1

na 1 ha uż. rolnych 
w kWh 259 366 400 445 457 463 470 181,5

Źródło: Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa 1986—1990. GUS, Warszawa 1992, 
tabl. 14.

podobnie, co ilustru je  tab. 1. Powierzchnia zm eliorowanych użytków ro l
nych wyniosła w 1992 r. 6684 tys. ha, co stanowiło 35,8% ogólnych za
sobów użytków rolnych w kraju  (tab. 2).

In frastruk tu ra  techniczna posiada elem enty sieciowe i punktowe. Do 
pierwszych zalicza się drogi, koleje, linie energetyczne, telekom unikacyj
ne itp., do drugich zaliczamy stacje, urzędy, m agazyny, sklepy itp. O ile 
urządzenia punktow e służą do nadania i odbioru przem ieszczanych ele
m entów, o tyle urządzenia liniowe stanowią drogę, po k tórej to prze
mieszczanie się odbywa.

13 D z i e m b o w s k i, op. cit., s. 23.
14 G i n s b e r t - G e b e r t ,  op. cit., s. 1.
18 B. L e w a n d o w s k i ,  Lokalna infrastruktura techniczna {„komunalna”) — 

tendencje światowe i sytuacja w  Polsce. Wybrane Informacje Tematyczne. „Cinte”, 
1972, nr 58, s. 2.

16 L. K u p i e c, Rola infrastruktury w  zagospodarowaniu przestrzennym.  „Mia
sto” 1973, nr 9, s. 6. ,
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Tab. 2. Melioracje użytków rolnych; stan w dniu 31.XII (w tys. ha) 
Reclamation of arable lands; the state on December 31 (in thousands of ha)

Wyszczególnienie
L.ata

1980 1985 1989 1990 1991 1992

Użytki rolne zmeliorowane
w tys. ha 6267 6404 6602 6654 6678 6684

Grunty orne 4313 4473 4645 4688 4707 4717
w tym: zdrenowane 3513 3692 3899 3940 3958 3970

nawadniane 46 58 61 63 63 63
łąki i pastwiska 1954 1931 1957 1966 1971 1967

w tym: zdrenowane 306 350 387 394 396 400
nawadniane 473 451 427 428 425 423

w % ogólnej powierzchn.
użytków rolnych 33,1 34,0 35,3 35,5 35,7 35,8

w % powierzchni użytków  
rolnych wymagających 
melioracji, oszacowanej 
przez Min. Roln. i Gosp.
Zywn. na 9,5 min ha 64,1 65,4 69,9 70,0 70,7 70,7

Źródło: Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa 1993, tabl. 33 (448).

„Ścisły związek sieciowych i punktow ych elem entów  in frastruk tu ry  
gospodarczej zapewnia dopiero odpowiedni pozoim obsługi sfery produk
cyjnej ro ln ictw a”.17

Jak  wiadomo produkcja rolna odbywa się w wielu gospodarstwach 
rolnych, k tórych liczba w 1990 r. wynosiła 2138 tys.18 W przeciw ieństwie 
do produkcji przem ysłow ej jest ona bardzo rozproszona. Do wszystkich 
zatem  m iejsc produkcji, czyli do w szystkich gospodarstw , trzeba dostar
czyć niezbędne ilości energii i wody, pasz przem ysłowych, nawozów 
sztucznych, maszyn i narzędzi rolniczych, m ateriałów  budowlanych 
i wielu innych środków do produkcji rolnej, od których zależy poziom 
produkcji w rolnictw ie. N iektóre bowiem z tych środków, jak pasze czy 
nawozy sztuczne, zwane obrotowymi, stanow ią bezpośrednie surowce dla 
procesu produkcyjnego w rolnictw ie, inne natom iast, jak m aszyny ro l
nicze czy budynki gospodarcze (tzw. środki trw ałe), proces ten um ożli
w iają i u łatw iają. Zadaniem  więc obiektów i urządzeń in fra s tru k tu ra l
nych jest rozdzielenie skoncentrow anej m asy przem ysłowych środków 
produkcji i dostarczenie ich wielom ilionowej liczbie gospodarstw  rolnych. 
Zadanie to spełnia istniejąca sieć handlow a na wsi, a więc składy, m aga
zyny i sklepy sprzedające artyku ły  do produkcji rolnej.

17 R. B u r e k, Infrastruktura gospodarcza a towarowość rolnictwa  (na przy
kładzie woj. kieleckiego), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 1984, 
z. 6, s. 17.

18 Rocznik Statystyczny GUS 1991, tabl. 6 (419). Są to gospodarstwa powyżej 
1 ha powierzchni użytków rolnych.

17 Annales, sectio H, vol. XXIX/XXX
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Masa towarowa płynie także w przeciwnym  kierunku, od rolnictw a do 
przem ysłu, rolnictwo bowiem w głównej m ierze produkuje surowce do 
produkcji żywności, k tóre muszą być dostarczone do zakładów przem y
słowych, przetwórczych. Rozproszona masa tych surowców pochodzą
ca z wielomilionowej liczby gospodarstw  musi być skoncentrow ana i do
starczona do zakładów przem ysłowych. Zadanie to z kolei pełni specy
ficzna sieć handlowa zwana siecią skupu, a więc punkty  skupu, m aga
zyny i składy stanow iące także urządzenia i obiekty in frastruk tu ralne . 
Istnieje więc ścisły związek i współdziałanie wszystkich obiektów i u rzą 
dzeń infrastrukturalnych . Podyktow any on jest istotnym i względami tech
niczno-ekonomicznymi obsługi produkcyjnego działu gospodarki, jakim  
jest rolnictwo.19 Obiekty i urządzenia infrastruk turalne , zarówno p u n k 
towe, jak i sieciowe, ściśle współdziałające ze sobą, stanow ią jak  gdyby 
pomost łączący rolnictw o z innym i działami gospodarki narodow ej „po
przez różne rodzaje tran sp o rtu ”.20

Na wieś, więc do rolnictw a i z rolnictw a do m iast i przem ysłu pły
nie nieustanny, potężny strum ień  m asy towarowej. Nie w nikając w 
szczegóły podajem y, że sam ych zbóż skupuje się ponad 5 m in ton, ziem 
niaków zaś skupowano przed 1990 rokiem ponad 4 min ton (tab. 3).

Tab. 3. Skup zbóż i ziemniaków w  latach gospodarczych w tys. ton 
Purchase of corn and potatoes in the economic years in thousands of tons

Ziemiopłody
Lata Dynamika 

rok 
1985 =  1001985/86 1989/90 1990/91 1991/92

Zboża 5827 5440 5903 5017 85,9
w tym zboża 

podstawowe 5801 5396 5856 4960 85,5
w tym: pszenica 2165 2667 3127 3042 140,5

żyto 2143 1438 1557 1023 47,7
pszenżyto 4 407 271 111 2775,0

Ziemniaki 4995 4876 3333 1251 25,0

Źródło: Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa 1993. Tab. 49 (460). Dynamika:
obliczenia autora.

Z powyższego wynika, że rola i znaczenie in frastruk tu ry  jest ogrom 
ne. W zrasta bowiem zapotrzebow anie działu produkcyjnego (rolnictwa) 
na różnego rodzaju instytucje, obiekty i urządzenia, niezbędne do należy
tego funkcjonowania procesu produkcji. Ekonomiczne znaczenie in fra 
s truk tu ry  technicznej polega więc na tym , że w arunkuje ona należyty 
przebieg procesów produkcyjnych, pośrednio wpływa na poziom uzyski

19 Zob. B u r e k ,  op .cit., s. 17.
20 Ibid., s. 17.
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w anej produkcji i przyczynia się do rozwoju danego działu gospodarki 
i regionu kraju . R. B urek pisze, że „[...] istota ekonomiczna in frastruk 
tu ry  w ynika z m iejsca i roli, jaką pełni ona w procesie produkcji, co [...] 
można sprowadzić do następujących zagadnień:

— nakłady inw estycyjne przeznaczone na rozwój in frastruk tu ry  zw ra
cają się wówczas, gdy dają produkcję inne gałęzie gospodarki narodowej 
powstałe dzięki istnieniu in frastru k tu ry ;

— zagospodarowanie in frastruk tu ra lne  w arunkuje  każdorazowo m o
żliwość wszechstronnego rozw oju regionu;

— na danym  teren ie  nie można rozwinąć produkcji, jeśli wcześniej 
nie wyposażono go w in fra s tru k tu rę” .21

Ta ostatnia uwaga — jak się w ydaje —  nie dotyczy rolnictw a a u ta r
kicznego i prym ityw nego, ale raczej rolnictw a intensywnego, wysoko 
rozwiniętego, n iem niej jednak podkreśla duże znaczenie in frastruk tu ry  
dla rozwoju tego działu gospodarki i jego produkcji.

Jeszcze w yraźniej podkreśliła znaczenie in fra s tru k tu ry  dla rozwoju 
rolnictw a K. W ilczyńska tw ierdząc, że „wprowadzenie postępu technicz
nego w rolnictw ie m usi być poprzedzone odpowiednią rozbudową in fra 
s tru k tu ry  rolnictw a, nie może być zawieszone w próżni in frastru k tu 
ra lne j”.22

Rolnictwo prym ityw ne nie w ym aga wielu urządzeń i obiektów in fra 
struk tu ra lnych , natom iast rolnictw o rozw inięte i wysokotowarowe musi 
mieć zapewnioną obsługę wielu takich insty tucji, obiektów i urządzeń. 
Cytowana powyżej au to rka pisze, że „trudno określić ram y in frastruk 
tu ry  rolnictw a, ponieważ im wyższy jest poziom tej gałęzi gospodarki — 
tym  bardziej rozszerza się zakres urządzeń in frastru k tu ry  i usług przez 
nią świadczonych. P rzy  niskim poziomie rozwoju gospodarki rolnej za
kres in frastru k tu ry  rolnictw a pokryw a się z zakresem  in frastruk tu ry  
wsi. W ystarczy więc np. sieć energetyczna zaspokajająca potrzeby oświe
tleniowe, czy sieć dróg zapew niająca możliwość dotarcia do siedziby gm i
ny. Natom iast im wyższy jest poziom i stopień towarowości produkcji 
rolnej, im bardziej jest ona technicznie nowoczesna, tym  szerszy staje 
się zakres in frastru k tu ry , tym  bardziej wykracza on poza in frastruk tu rę  
„wsi”. Sieć energetyczna m usi zapewnić obsługę procesów produkcyj
nych, sieć dróg o naw ierzchni utw ardzonej i odpowiedniej szerokości 
musi umożliwiać swobodne użytkowanie traktorów  i sprzętu rolniczego, 
muszą istnieć w arsztaty  napraw cze sprzętu rolniczego, garaże, stacje pa
liw, m agazyny nawozów sztucznych, silosy, spichlerze, elew atory, oczy-

21 Ibicl., s. 16.
22 K.  W i l c z y ń s k a ,  Infrastruktura wsi i rolnictwa w  służbie gospodarki  

żywnościowej.  „Gospodarka Narodowa” 1991, nr 6.
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szczalnie ścieków itp. W szystkie te urządzenia w arunkują dzisiaj nowo
czesny i w ydajny proces produkcyjny w rolnictwie. Tak więc treść in
fras truk tu ry  rolnictw a określona jest poziomem rozwoju gospodarki”.23 
Im bardziej będzie się rozw ijał ten dział gospodarki, im bardziej rolnic
two stawać się będzie „uprzem ysłow ione” i towarowe, tym  więcej będzie 
angażować różne zasoby przyrody (wody, paliwa, energii elektrycz
nej), tym  więcej będzie potrzebowało spraw nej obsługi jego otoczenia, 
tym bardziej niezbędne m u będą różne instytucje, obiekty i urządzenia 
in frastruk tu ry  technicznej. Zakres tej in frastru k tu ry  musi się co najm niej 
zwiększyć proporcjonalnie do rozwoju rolnictw a, a powinien w zasadzie 
ten rozwój wyprzedzać. In frastruk tu ra  techniczna bowiem pełni ważne 
zadania gospodarcze względem rolnictw a. Je j spraw ne funkcjonow anie 
jest nieodzowne dla prawidłoewgo przebiegu procesu produkcyjnego rol
nictwa i jego wydajności.

Pozornie luźno związane z produkcją rolną drogi stanowią jakże isto t
ny elem ent in frastruk tu ry  technicznej, jeśli liczba samych tylko ciąg
ników w rolnictw ie na przestrzeni lat 1980— 1992 podwoiła się, (tab. 4), 
bez których nowoczesna agrotechnika nie może się obejść, a dla ich 
sprawnego użytkow ania niezbędne są dobre drogi lokalne.

Jak  pisze J. Ferenc — „czym dla żywego organizmu jest szkielet 
kostny, tym dla każdej działalności produkcyjnej in frastru k tu ra  gospo-

Tab. 4. Ciągniki w  rolnictwie. Stan w dniu 31 grudnia 
Farms tractors. The state on December 31

Lata

O
gó

łe
m

go
sp

od
ar

st
w

a
pa

ńs
tw

ow
e

Ciągniki w tys, szt.
Prze
ciętna 
nom i
nalna 
moc 

ciągnika 
w  kW

Powierz
chnia 

użytków  
rolnych 

na 1 ciąg
nik w ha

rolnicze
spółdz.

produk
cyjne

gospo
darstwa
indyw i
dualne

W spół
czynnik 
-odno
wienia 

w %

1980 619,4 99,3 27,5 378,0 10,4 30,4 31
1985 924,6 92,4 24,9 736,2 7,8 31,0 20
1989 1152,6 87,0 24,6 989,0 5,2 30,7 16
1990 1185,0 89,6 25,2 1016,7 3,8 30,8 16
1991 1178,8 83,9 23,1 1018,7 1,1 30,7 16
1992 1172,1 75,2 20,6 1032,4 1,4 30,4 16

Dynamika 
1980 — 100 189,2 75,7 74,9 273,1 51,6 — —

Źródło: Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa, 1993 tabl. 33 (445).
Uwagi: 1) Współczynnik odnowienia stanowi udział ciągników w danym roku, 

w ogólnej liczbie ciągników wg stanu w dniu 31.XII roku poprzedniego. 2) D y
namika: obliczenia autora.

23 W i l c z y ń s k a ,  loc. cit.
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darcza, zwłaszcza nowoczesna, gdyż jest nieodzownym kapitałem  dalsze
go rozwoju produkcji rolniczej” .24 Jak  z powyższego stw ierdzenia w y
nika, in frastru k tu ra  stanow i poważny czynnik rozwoju gospodarczego 
wsi i rolnictw a, gdyż w znacznym stopniu w arunkuje  kształtow anie się 
poziomu produkcji rolniczej, z zasadniczego celu i podstawowego zadania 
rolnictwa.

„W zajemny rozwój rolnictw a i in frastru k tu ry  gospodarczej w regio
nie — pisze R. B urek — przebiega w silnym  związku, tworząc pewnego 
rodzaju sprzężenie zwrotne. Z jednej strony przesłanki i możliwości roz
woju in frastru k tu ry  gospodarczej rolnictw a stanow ią pochodną zarówno 
ogólnego poziomu rolnictw a, jak i poziomu rozwoju gospdarczeg całego 
regionu, z drugiej zaś — in frastruk tu ra  gospodarcza wpływa na tempo 
i kierunki przeobrażeń rolnictw a”.25 Tenże au tor wyraża pogląd, iż „uważa 
się, że podstawowym  kierunkiem  oddziaływania in frastruk tu ry  gospodar
czej wsi na rozwój rolnictw a w regionie, jest jej bezpośredni i pośredni 
wpływ na w zrost produkcji rolnej [...] W pływ bezpośredni — według 
niego — można przedstaw ić przez odniesienie czynnika in frastru k tu ra l
nego do innych czynników wzrostu produkcji rolnej [...]Widoczne zwłasz
cza są — tw ierdzi R. Burek — bezpośrednie oddziaływania in frastru k 
tu ry  gospodarczej na zasoby siły roboczej, wielkość m ajątku  trw ałego itp. 
Pośredni wpływ in frastru k tu ry  gospodarczej na w zrost produkcji reali
zuje się — według au tora  — przez inne układy, na przykład poprawę 
w arunków  bytow ych ludności itp., lub gdy in frastru k tu ra  stym uluje 
powstawanie nowych obiektów produkcyjnych albo usługow ych”.28 Bez
pośrednie oddziaływanie in frastruk tu ry  na rolnictw o uwidacznia się 
szczególnie poprzez rozwój inwestycji in frastruk turalnych . Ew identnym  
faktem  dodatniego oddziaływania tych inw estycji na poziom produkcji 
rolnej jest wpływ m elioracji na wysokość uzyskiw anych plonów zarówno 
z hektara gruntów  ornych, jak i z hek tara  użytków  zielonych. Pozytyw 
ne rezultaty  daje również zaopatrzenie gospodarstw  rolnych w wodę, 
przez budowę wodociągów, jak również wyposażenie ich w elektryczne 
instalacje siłowe umożliwiające poruszanie maszyn i agregatów. Są to 
niew ątpliw ie inw estycje kapitałochłonne, niem niej jednak dają one w 
efekcie możliwość zwiększenia produkcji rolnej, a także um ożliw iają sub
sty tucję czynnika ziemi i czynnika pracy przez kapitał.27 Nie jest jednak 
rzeczą łatw ą, a czasem jest wręcz zadaniem  niew ykonalnym , ustalenie 
i skwantyfikow anie bezpośredniego wpływu inw estycji in frastru k tu ra l

24 J. F e r e n i e c, Infrastruktura gospodarcza obszarów wiejskich. „Wieś 
Współczesna” 1983, nr 10.

25 B u r e k ,  op. cit., s. 19—20.
26 Ibidem.
27 Zob. B u r e k ,  loc. cit.
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nych na wzrost produkcji rolnej i rozwoju rolnictwa. Na rolnictwo bo
wiem i efektywność tego działu wpływa wiele czynników, spośród któ
rych trudno jest wyizolować i ustalić, jak wielki jest wpływ i oddziały
wanie na produkcję inwestycji in frastruk turalnych . Ponadto „właściwa 
ocena efektywności inw estycji in frastuk tu ra lnych  — jak pisze cytowany 
już R. Burek — jest u trudniona z powodu braku wskaźników mierzących 
efektywność ekonomiczną rozbudowy urządzeń in frastruk tu ralnych  oraz 
braku wystarczających podstaw m etodycznych do optym alizacji lokal
nych i regionalnych poziomów jej rozwoju. Poza tym  niektóre efekty 
uzyskiwane przez inwestycje in frastruk tu ra lne  są trudno m ierzalne lub 
naw et niem ierzalne”.28

Podobną opinię wyraża K. W ilczyńska pisząc: „zależność pomiędzy 
poziomem wyposażenia infrastrukturalnego a wynikam i produkcyjnym i 
rolnictwa, czy biorąc szerzej — efektywnością gospodarki żywnościowej 
— nie jest łatw a do prezentacji ilościowej. Oczywisty jest wpływ m elio
racji na wydajność ziemi, wpływ elektryfikacji na intensywność gospo
darki, wpływ istnienia w arsztatów  napraw czych na stopień i jakość m e
chanizacji prac rolnych i hodowlanych. Jednak  kw antyfikacja tych re 
lacji napotyka przeszkody nie pozwalające na uznanie ich za proste 
związki przyczynowo-skutkowe. W ymagałaby ona uwzględnienia zarów
no faktu współistnienia i współgrania szeregu elem entów skom plikowa
nej rodzajowo in frastruk tu ry , jak i ogółu czynników w arunkujących p ro
dukcję rolną [...] Równocześnie w ystępuje potrzeba sprowadzenia do 
wspólnego m ianownika oceny wyposażenia in frastrukturalnego, na które 
składa się cały szereg elem entów wzajem nie nieporównyw alnych i nie
jednorodnych, ale niezbędnych dla funkcjonow ania rolnictw a [...] Rów
nocześnie nie wolno zapominać, że [...] kompleksowość i kom plem entar- 
ność f...] elem entów (in frastruk tury) [...] pow oduje niemożność dowolnego 
izolowania pojedynczych (jej) składników’ [...] w celu ukazania ich efek
tywności. W szeregu przypadków konieczne jest badanie ich zespołowego 
oddziaływania. Tak więc dążenie do w ykazyw ania bezpośredniego związ
ku między niektórym i składnikam i, a naw et całym  wyposażeniem in fra 
struk tu ra lnym  wsi i rolnictw a z jego w ynikam i produkcyjnym i jest 
przedsięwzięciem bardzo skomplikowanym, choć zależność taka nie ulega 
wątpliwości. Paradoks tego stanu rzeczy polega natom iast na tym, że 
braki w wyposażeniu in frastruk tu ralnym  zarówno w całej gospodarce, 
jak i w rolnictw ie u jaw niają się natychm iast i znajdują swój wyraz w 
różnego rodzaju stratach , w niskim poziomie wydajności w tym  także 
spadku produkcji ro lnej”.29

28 Ibid., s. 21.
29 W i l c z y ń s k a ,  op. cit., s. 20.
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Cytowana au torka podaje przykłady  takich braków wyposażenia w 
urządzenia in frastruk tu ra lne  i negatyw nych skutków  takich sy tuacji.™ 
Na przykład brak dróg i transportu  powoduje, że produkty rolne me 
zostaną w term inie dostarczone do konsum pcji, czy przetw órstw a. Oprócz 
tego złe drogi przyczyniają się do szybszego zużywania się m echanicz
nych środków transportu , nie mówiąc już o tym , że następuje wówczas 
także większe zużycie paliwa. W sum ie podraża to koszty transportu . P o 
nadto złe drogi, o n ieutw ardzonej nawierzchni przyczyniają się do s tra t 
w produkcji polowej, powodują bowiem zapylenie upraw  na połach, 
wśród których takie drogi przebiegają. P rzerw y w dostawie energii elek
trycznej mogą także spowodować poważne s tra ty  w produkcji zwierzę
cej, gdyż zakłócają cykl biologiczny i technologiczny. Należy także zwró
cić uwagę na fak t, że s tra ty  w produkcji rolnej związane z in frastruk tu rą  
gospodarczą mogą zaistnieć nie tylko w wypadku złego funkcjonowania 
urządzeń in frastruk tu ralnych , ale również mogą one być wynikiem  braku 
odpowiedniej in frastru k tu ry  w danym  regionie. Dlatego też K. W ilczyńska 
stw ierdza, że „stra ty  te nie ograniczają się tylko do s tra t bezpośrednich 
w produktach rolnych, ale również powodują wiele s tra t pośrednich w 
postaci produkcji nie podjętej lub w adliw ie w ykorzystanej. [...] Im wyż
szy poziom produkcji rolnej tym  bardziej odczuwalne są luki i wąskie 
gardła w in frastruk tu rze , tym  większe s tra ty  mogą wynikać z tych b ra 
ków. Podkreśla się naw et — pisze cytow ana au torka — że niedostatki w 
wyposażeniu in frastruk tu ra lnym  stw arzające cały szereg dodatkowych 
barier mogą działać odstraszająco na producentów  rolnych”.

W świetle powyższych stw ierdzeń, jeszcze raz podkreślić trzeba ogrom
nie doniosłą rolę urządzeń in frastruk tu ra lnych  w rolnictw ie, szczególnie 
obecnie, gdy objęte zostało ono regułam i gospodarki rynkowej.

Mówiąc o oddziaływaniu in frastruk tu ry  na rozwój rolnictwa, w tym  
szczególnie na wzrost produkcji rolnej, nie wolno nam jednak zapomnieć 
także o wpływie urządzeń in frastruk tu ralnych  na w arunki socjalno-by
towe ludności w iejskiej. Inw estycje in frastruk tu ra lne  wznoszone dla po
trzeb rolnictw a służą także ludności wiejskiej. Inw estycje in fra stru k tu 
ralne wznoszone dla potrzeb rolnictw a służą także ludności w iejskiej za
równo rolniczej, jak  i nierolniczej. W ybudowana droga o nawierzchni 
ulepszonej umożliwia uruchom ienie stałej kom unikacji samochodowej 
obsługującej m ieszkańców wsi; instalacja sieci energetycznej o wyższej 
mocy umożliwia nie tylko poruszanie maszyn i agregatów  rolniczych, ale 
dostarcza także św iatła do m ieszkań i energii do pracy zmechanizowanego 
sprzętu gospodarstwa domowego, jak pralki czy lodówki, daje możliwość 
posługiwania się radiem , czy telewizorem. W sumie techniczne urządzę-

30 Ibid., s. 20—21
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nia in frastruk tu ralne  ułatw iają życie mieszkańcom wsi, zm niejszają uc ią
żliwość wiejskich warunków  bytowych, przyczyniając się w ten sposób 
do stabilizacji ludności i zmniejszenia tem pa m igracji w ew nętrznej ze 
wsi do miast. K ształtowanie się korzystniejszych w arunków  socjalno-by
towych ludności wiejskiej może przyczynić się także do prorolniczej o rien
tacji młodzieży i wyboru przez nią zawodu rolnika. W rodzinach ro ln i
czych lepsze w arunki socjalno-bytowe stworzone dzięki inw estycjom  
in frastruk tu ralnym  na wsi mogą mieć również wpływ na m otyw acje i de
cyzje produkcyjne rolników.

W sumie oddziaływanie in frastru k tu ry  technicznej (ekonomicznej) na 
rolnictwo jest duże i wielokierunkowe, choć często jest ono niew ym ierne 
i nie zawsze dające się konkretnie obliczyć. Bardziej dostrzegalne znacze
nie inwestycji in frastruk turalnych  dla rozwoju rolnictw a ma raczej 
miejsce w w arunkach ich braku niż w sytuacji ich działalności w danym  
regionie. Jest to dziwny paradoks urządzeń in frastruk turalnych , które 
same nie tworzą produkcji, lecz przyczyniają się do wzrostu wytwórczości 
w podstawowym dziale produkcji, jakim  jest rolnictwo. Stąd konkretne 
oddziaływanie in frastruk tu ry  na rolnictw o może być oceniane jedynie 
przez pryzm at i efekty produkcyjne tego działu produkcji.

S U M M A R Y

Infrastructure plays a greater and greater role in developed agriculture which  
is related to other sections of the economy, especially to industry. Agriculture can
not do without the principal elements of agriculture. As for the production sectors, 
a significant function is performed by the technical infrastructure which includes 
energetic supply (electric energy, gas), water management together with water 
supply devices, sewage system with land reclamation as well as transportation 
facilities, turnover of goods and telecommunications.

The economic importance of the technical infrastructure lies in its influencing 
the proper course of the production processes and the level of the production and 
its contribution to the development of this sector of the economy and the region. 
At present, the demand of agriculture for different kinds of facilities and devices 
which are necessary for the proper functioning of the production process is growing 
bigger. The more developed this sector of the economy gets, the more ’’industria- 
lized” and trade-oriented agriculture becomes, the more energy, fuels, service 
workshops, warehouses, good quality roads and other infrastructure objects and 
devices it needs. The range of this infrastructure must get extended proportionally 
in relation to the development of industry. It even should get ahead of this 
development. The efficient functioning of institutions, objects and all the facilities 
of infrastructure is necessary for the proper course of the agricultural production 
process and its efficiency.


