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W opracowaniu pt. „Propozycja zmian kierunków gospodarki rolnej województwa mazowieckiego” 

podjęto próbę określenia rekomendacji dotyczących ewentualnych zmian kierunków gospodarki 

rolnej województwa mazowieckiego. Punktem wyjścia do zgłoszonych rekomendacji była ocena 

zmian jakie nastąpiły w głównych działalnościach produkcji rolniczej w tym województwie w 

latach 2010-2019 na tle kraju oraz pozostałych województw. Pozwoliło to określić pozycję 

rolnictwa województwa mazowieckiego, a także na wskazanie, które działalności produkcji się 

rozwinęły, a które straciły na znaczeniu i jakie są rokowania na przyszłość. W opracowaniu 

wykorzystano metodę opisową, graficzną, ekstrapolacji funkcji trendu, wskaźników zmian 

i średniorocznego tempa zmian. Analizę przeprowadzono na podstawie danych GUS oraz danych 

Ministerstwa Finansów. Przedstawiono pozycję oraz potencjał województwa mazowieckiego 

w produkcji rolniczej kraju oraz w porównaniu z innymi województwami, biorąc pod uwagę 

wartość produkcji globalnej, towarowej, powierzchnię i strukturę użytków rolnych. Dokonano 

analizy zmian w rolnictwie województwa mazowieckiego na tle kraju i innych województw w 

latach 2010-2019 w odniesieniu do produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej. Omówiono spożycie 

podstawowych artykułów spożywczych w układzie bilansowym w latach 2010-2019. 

Przeprowadzona analiza wskazała, że w perspektywie dekady województwo mazowieckie utrzyma 

pozycję lidera w produkcji żywca drobiowego, mleka oraz owoców i warzyw, a także istnieje 

potencjał do zwiększenia produkcji żywca wołowego. Szansą dla mniejszych gospodarstw jest 

rozwój rolniczego handlu detalicznego (RHD), gdzie rolnicy mogą sprzedawać bezpośrednio swoje 

produkty i przetwory na rynku (nabiał, mięso, pieczywo, przetwory owocowe itp.), co zwiększa ich 

dochody. Aglomeracja warszawska licząca ponad 2 mln osób, stanowi duży i chłonny rynek, 

a konsumenci coraz bardziej poszukują żywności ekologicznej i tradycyjnej. Wsparcie finansowe 

w postaci ulg w podatkach ze strony państwa oraz rozwiązania legislacyjne mają rozwijać 

i wspierać RHD. Jednocześnie pojawia się wiele zagrożeń wynikających m.in. z dużej zmienności 

cen surowców rolnych na rynkach światowych w ostatnich latach i brak spodziewanej stabilizacji 

cen w najbliższej perspektywie. Do Polski docierają impulsy cenowe spowodowane nierównowagą 

popytu i podaży oraz wpływem kapitału spekulacyjnego. W ostatnich latach Polska zmaga się 

z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz grypą ptaków, co w przypadku województwa 

mazowieckiego, jako największego producenta żywca drobiowego w kraju, może budzić coraz 

większy niepokój. Nie wiadomo również w jakim stopniu nowe międzynarodowe umowy handlowe 

mogą wpłynąć na rolnictwo w Unii Europejskiej, a tym samym i polskie.  

 

 

 


