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Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce, analiza
makroekonomiczna i regionalna
The importance of agriculture in the Polish national economy:
macroeconomic and regional analysis
Abstract. The main objective of the article was to analyze the importance of agriculture in the
national economy in Poland at the macroeconomic and regional level, concerning its production
potential (labour, capital and investments) as well as its production output and income. The results of
the analysis show that agriculture still remains in Poland an important sector of the national economy.
After the accession to the EU the situation in the sector is being stabilized, however the importance of
the agriculture in Poland is still strongly regionally differentiated.
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Synopsis. Podstawowym celem artykuáu byáa analiza znaczenia rolnictwa w gospodarce narodowej w
Polsce w ujĊciu makroekonomicznym i regionalnym, w zakresie potencjaáu wytwórczego (zasobów
pracy, wartoĞci brutto Ğrodków trwaáych i nakáadów inwestycyjnych) oraz wyników produkcyjnych i
dochodowych. Przeprowadzona analiza wykazaáa, Īe rolnictwo w Polsce pozostaje nadal znaczącym
sektorem gospodarki narodowej, a po integracji z UE sytuacja w ujĊciu sektorowym stabilizuje siĊ. W
dalszym ciągu znaczenie gospodarcze rolnictwa jest doĞü mocno zróĪnicowane regionalnie.
Sáowa kluczowe: rolnictwo, gospodarka narodowa, zróĪnicowanie regionalne, potencjaá wytwórczy,
wyniki produkcyjne i dochodowe

WstĊp
Impulsem inicjującym zmiany w polskim rolnictwie i na polskiej wsi jest integracja z
Unią Europejską. Tempo przemian jest umiarkowane, ale nastĊpuje modernizacja tego
sektora agrobiznesu [Poczta 2008b]. W Ğcisáym związku z integracją z UE zasadnicze
znaczenie dla rozwiązania podstawowych problemów rolnictwa i wsi posiada utrzymanie
wysokiej dynamiki PKB oraz prawidáowa realizacja polityki makroekonomicznej. Bez
sprzyjającej sytuacji makroekonomicznej (wysoka dynamika PKB, rosnący popyt
wewnĊtrzny, niskie stopy procentowe i niski poziom inflacji, wysokie tempo wzrostu
handlu zagranicznego) niemoĪliwa jest przyspieszona i gáĊboka restrukturyzacja polskiego
rolnictwa oraz przyspieszenie rozwoju ekonomicznego obszarów wiejskich. Poziom
rozwoju spoáeczno-gospodarczego jest warunkiem koniecznym do wáaĞciwego rozwoju
gospodarki rolnej. Im wyĪszy poziom rozwoju wystĊpuje w danym kraju, tym moĪna
zaobserwowaü tam korzystniejsze warunki do rozwoju rolnictwa [Tomczak 2000].
Celem artykuáu jest przedstawienie znaczenia rolnictwa w gospodarce narodowej w
Polsce w ujĊciu makroekonomicznym i regionalnym. W pierwszej czĊĞci opracowania
przedstawiono
znaczenie
rolnictwa
w
gospodarce
narodowej
w
ujĊciu
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makroekonomicznym w zakresie potencjaáu wytwórczego oraz wyników produkcyjnych i
dochodowych. W nastĊpnej czĊĞci scharakteryzowano róĪnice regionalne w tym zakresie,
przedstawiono znaczenie rolnictwa w gospodarce regionu oraz scharakteryzowano
zróĪnicowanie regionalne wydajnoĞci pracy i ziemi w rolnictwie oraz przedstawiono
podstawowe relacje miĊdzy czynnikami produkcji.
Zakres czasowy badaĔ w ujĊciu makroekonomicznym to lata 1995-2006, natomiast w
przekroju regionalnym, ze wzglĊdu na dostĊpnoĞü danych, dotyczy tylko roku 2005.
Podstawowymi materiaáami Ĩródáowymi są publikacje statystyczne Gáównego UrzĊdu
Statystycznego RP, niepublikowane dane US w Katowicach oraz literatura przedmiotu.

Rolnictwo w gospodarce narodowej: analiza makroekonomiczna
Rolnictwo w Polsce pozostaje nadal znaczącym sektorem gospodarki narodowej
(tabela 1), a po integracji z Unią Europejską sytuacja w ujĊciu sektorowym stabilizuje siĊ.
Istotnym miernikiem okreĞlającym znaczenie rolnictwa jest jego udziaá w tworzeniu
produktu krajowego brutto. Ukazane wyniki umoĪliwiają syntetyczną ocenĊ pozycji
rolnictwa w polskiej gospodarce. Udziaá rolnictwa w tworzeniu PKB w latach 1995-2006
zmniejszyá siĊ z okoáo 7% do 3,7%. Ten stan rzeczy Ğwiadczy o malejącym znaczeniu
dochodotwórczym rolnictwa w gospodarce narodowej. Spadający udziaá rolnictwa w
tworzeniu PKB jest konsekwencją przeobraĪeĔ strukturalnych i szybszego tempa wzrostu
dziaáów pozarolniczych w gospodarce narodowej. ĝwiadczy to o ewolucji w kierunku do
nowoczesnej struktury gospodarki narodowej. Dane te potwierdzają twierdzenie, Īe wkáad
kompleksu ĪywnoĞciowego w gospodarkĊ narodową wykazuje tendencjĊ malejącą, przy
czym najszybciej spada udziaá rolnictwa [MrówczyĔska-KamiĔska 2008].
Kolejnym syntetycznym miernikiem znaczenia rolnictwa jest jego udziaá w produkcji
globalnej gospodarki narodowej2. Analizując udziaá rolnictwa w produkcji globalnej w
gospodarce narodowej zauwaĪamy, Īe w latach 1995-2006 nastąpiáo jego zmniejszenie z
8,7% w 1995 roku do 4,2% w 2006 roku (tabela 1). Pomimo spadku udziaáu produkcji
globalnej rolnictwa w produkcji globalnej w gospodarce narodowej, produkcja globalna w
rolnictwie wzrasta w ujĊciu bezwzglĊdnym i w 2006 roku wynosiáa okoáo 65 mld zá (w
cenach staáych byáa o okoáo 4,6% wyĪsza niĪ w 2000 roku) [Rocznik… 2007].
W latach 1995-2002 zatrudnienie w rolnictwie wykazywaáo pewną stabilizacjĊ,
zarówno jeĪeli chodzi o bezwzglĊdną liczbĊ zatrudnionych (okoáo 4 mln osób) [Rocznik…
2007], jak i o udziaá w stosunku do caáej gospodarki narodowej (24-26%) (tab. 1). Od 2003
roku zarówno liczba pracujących w rolnictwie, jak i udziaá w zatrudnieniu w caáej
gospodarce narodowej ulegáy zmianie. Sytuacja taka zostaáa spowodowana zmianą
metodyki liczenia pracujących w rolnictwie podczas ostatniego Narodowego Spisu
Powszechnego (NSP) i Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2002), który odbyá siĊ 2002
roku. Metodyka NSP i PSR 2002 sprawiáy, Īe pracujących w caáym rolnictwie i
posiadających związki z rynkiem (tzn. z pominiĊciem osób, które w gospodarstwach
powyĪej 1 ha UR produkują wyáącznie na swoje potrzeby, a w gospodarstwach 0,1-1 ha
wyáącznie i gáównie na wáasne potrzeby) od 2003 roku jest okoáo 2 mln. Niezmieniony
pozostaje równieĪ udziaá w ogólnym zatrudnieniu w gospodarce narodowej, tj. okoáo 16%.
2
Zmniejszanie siĊ udziaáu rolnictwa w gospodarce narodowej postĊpuje doĞü wolno. Jest to związane z szybszym
tempem wzrostu gospodarczego gaáĊzi pozarolniczych aniĪeli samego sektora rolnego.
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Wskazuje to, Īe w dalszym ciągu o wielkoĞci zatrudnienia w sektorze rolnoĪywnoĞciowym w Polsce decyduje bardzo wysokie zatrudnienie w rolnictwie. Problem ten
jest jednym z najtrudniejszych zagadnieĔ dotyczących rolnictwa polskiego. Fakt ten naleĪy
táumaczyü strukturą spoáeczno-ekonomiczną polskiego rolnictwa, w którym dominuje
rozdrobniona gospodarka cháopska. Wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie wymuszony
jest równieĪ przez jego niskie wyposaĪenie w nowoczesną, ograniczającą pracocháonnoĞü
technikĊ [CzyĪewski 1992]. Z problemem braku odpowiedniego wyposaĪenia technicznego
rolnictwa cháopskiego wiąĪe siĊ równieĪ niska wydajnoĞü pracy w tym sektorze.
W Polsce co piąty zatrudniony związany jest (bezpoĞrednio bądĨ poĞrednio) z
produkcją ĪywnoĞci. Jest to wskaĨnik bardzo wysoki i oznacza, Īe 1/5 ogólnego potencjaáu
pracy Īywej przeznacza siĊ na zaspokojenie najbardziej podstawowej potrzeby
spoáeczeĔstwa [MrówczyĔska-KamiĔska 2008]. Jak napisaá Tomczak [2001], „Kraj nie
moĪe byü wysoko rozwiniĊty, jeĞli znaczną czĊĞü swego potencjaáu i zasobów zuĪywa na
produkcjĊ ĪywnoĞci”. NiezbĊdnym warunkiem wyĪszego wzrostu gospodarczego kraju są
przesuniĊcia zasobów (w tym gáównie pracy) z rolnictwa do dziaáów o wyĪszej wydajnoĞci
pracy. We wszystkich krajach wraz z rozwojem spoáeczno-gospodarczym zmniejsza siĊ
udziaá zatrudnienia w rolnictwie w zatrudnieniu ogóáem [(Fereniec 1999; Tomczak 1985;
2000; Tomczak 2004; Poczta i MrówczyĔska-KamiĔska 2004].
Kolejnym waĪnym wskaĨnikiem okreĞlającym znaczenie rolnictwa w gospodarce
narodowej jest udziaá jego zasobów w zasobach kapitaáowych kraju. W 2006 roku udziaá
Ğrodków w rolnictwie w wartoĞci brutto Ğrodków trwaáych w gospodarce narodowej
wyniósá 6% i od 1995 roku zmniejszyá siĊ o okoáo 7 punktów procentowych. ĝrodki trwaáe
w rolnictwie charakteryzują siĊ wysokim stopniem zuĪycia, który w 2006 roku wyniósá aĪ
73,6% [Rocznik… 2007]. Tak duĪe zuĪycie Ğrodków trwaáych w tej sferze agrobiznesu
oznacza, Īe przeciĊtnie gospodarstwa rolne w Polsce są maáo nowoczesne i wyposaĪone w
przestarzaáy majątek. WiĊkszoĞü Ğrodków trwaáych wykorzystywanych w rolnictwie
stanowią budynki i budowle3, które wprawdzie stanowią podstawĊ do produkcji, lecz nie
uczestniczą w niej bezpoĞrednio. O poziomie technicznym rolnictwa decydują w gáównej
mierze maszyny i urządzenia rolnicze, a przyrost ich wartoĞci jest wciąĪ niewystarczający.
W tej sytuacji o technice wytwarzania w produkcji ĪywnoĞci decyduje jeszcze rolnictwo z
nienowoczesnymi technikami wytwarzania. Ten stan rzeczy charakteryzuje poĞrednio
istniejące w rolnictwie technologie, a takĪe wskazuje na koniecznoĞü przyrostu wartoĞci
Ğrodków trwaáych nie tylko w celu zwiĊkszenia produkcyjnych zasobów w rolnictwie, ale
takĪe podniesienia sprawnoĞci technicznej poszczególnych procesów produkcyjnych.
StopieĔ nowoczesnoĞci struktury sektora rolnego ukazuje kolejny miernik, jakim jest
udziaá nakáadów inwestycyjnych w rolnictwie w caáoĞci nakáadów w gospodarce
narodowej. W ujĊciu bezwzglĊdnym w 2006 roku wyraĨnie wzrosáy w stosunku do lat
wczeĞniejszych nakáady inwestycyjne w rolnictwie i wyniosáy 3 mld zá, co oznacza wzrost
o 50% w stosunku do okresu sprzed integracji Polski z UE [Rocznik… 2007]. Jednak
odtwarzanie majątku trwaáego w rolnictwie jest bardzo niskie, bowiem udziaá rolnictwa w
ogólnokrajowych nakáadach inwestycyjnych ksztaátuje siĊ poniĪej 2%, co oznacza trwaáy
proces dekapitalizacji majątku trwaáego w ujĊciu sektorowym. Istotnym problemem jest
stan zasobów Ğrodków trwaáych i wielkoĞü nakáadów inwestycyjnych w rolnictwie, które
wskazują na nieuchronnoĞü dalszej dekapitalizacji majątku trwaáego w najbliĪszych latach.
3

W 2006 roku budynki i budowle stanowiáy okoáo 60,0% wartoĞci Ğrodków trwaáych w rolnictwie, pozostaáe 40%
stanowiáy maszyny, urządzenia techniczne i narzĊdzia i Ğrodki transportowe.
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Jednak szczególnie w grupie gospodarstw towarowych, które przesądzają o sytuacji
produkcyjnej i konkurencyjnej w caáym sektorze rolno-ĪywnoĞciowym, istnieje
koniecznoĞü unowoczeĞniania majątku trwaáego [Poczta 2008].
àączna analiza zasobów pracy oraz zasobów majątku trwaáego i udziaáu rolnictwa w
tworzeniu produktu globalnego i produktu krajowego brutto wskazuje na niĪszą wydajnoĞü
kapitaáu (okoáo 2/3 Ğredniej w gospodarce narodowej) i okoáo 4-krotnie niĪszą wydajnoĞü
pracy. PowyĪsze dowodzi wadliwoĞci strukturalnej rolnictwa i koniecznoĞci dostosowaĔ w
relacjach miĊdzy czynnikami produkcji, a przede wszystkim koniecznoĞci zmniejszenia
zasobów pracy oraz unowoczeĞniania majątku trwaáego w warunkach zmniejszania jego
zasobów [Poczta 2008].
Tabela 1 Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce, %
Table 1. The importance of agriculture in the national economy in Poland, %
Pracujący a)

Rok

Produkcja
globalna

PKB

Nakáady
inwestycyjne

ĝrodki trwaáe
brutto

1995

8,7

7,0

3,3

12,8

24,3

2002

4,9

4,0

2,1

6,9

26,4

2003

4,7

3,9

2,0

6,9

16,0

2004

5,0

4,5

2,2

6,6

16,0

2005

4,5

4,0

1,8

6,4

16,0

2006

4,2

3,7

1,9

6,0

15,0

A

B
16,0

a) wedáug sekcji, przeciĊtne w roku, A - szacunki na podstawie metodyki PSR z 1966 roku, B - wyniki na
podstawie metodyki NSP z 2002 roku; wielkoĞci nie są porównywalne
ħródáo: [Rocznik 2007] i obliczenia wáasne.

Znaczenie rolnictwa w gospodarce województw
Znaczenie gospodarcze rolnictwa w Polsce jest doĞü mocno zróĪnicowane regionalnie.
RóĪnice przestrzenne w rozwoju rolnictwa uwarunkowane są znacznymi dysproporcjami w
poziomie rozwoju gospodarczego województw. W latach 1995-2005 udziaáy województw
w tworzeniu produktu krajowego brutto byáy wyraĨnie zróĪnicowane. W 2005 roku udziaáy
te wynosiáy od 2,3% w województwach opolskim i podlaskim do 21,4% w województwie
mazowieckim (w 1995 roku od 2,4% w województwie podlaskim do 16,% w
województwie mazowieckim). W omawianym okresie zmniejszyáa siĊ relacja pomiĊdzy
województwami charakteryzującymi siĊ najwiĊkszym i najmniejszym udziaáem w
generowaniu produktu krajowego brutto (w 1995 roku wartoĞü PKB wytworzonego w
województwie mazowieckim byáa prawie 7-krotnie wyĪsza niĪ w województwie
podlaskim, a w 2005 roku juĪ ponad 9-krotnie wyĪsza niĪ w województwie opolskim)
[Produkt…2007].
O znaczeniu rolnictwa jako dziaáu w caáej gospodarce województwa Ğwiadczy miĊdzy
innymi udziaá rolnictwa w ogólnym zatrudnieniu (tab. 2). W przekroju regionalnym liczba
pracujących w rolnictwie wykazuje duĪe zróĪnicowanie. NajniĪszy udziaá pracujących w
rolnictwie w stosunku do zatrudnienia w caáej gospodarki regionu wystĊpuje w silnie
uprzemysáowionym województwie Ğląskim, jest to 4,7%, oraz na terenach rolnictwa
popegeerowskiego, tzn. w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, dolnoĞląskim
99

oraz lubuskim (udziaáy 8-9%). NajwyĪszy udziaá, siĊgający 25-38%, wystĊpuje gáównie w
województwach poáudniowo-wschodniej i wschodniej czĊĞci Polski, np. lubelskim
(38,2%), podlaskim (36,0%), ĞwiĊtokrzyskim (33,0%) oraz podkarpackim (24,9%). Tereny
te cechuje sáaba urbanizacja (najwyĪej pojedyncze wiĊksze oĞrodki miejskie lub skupiska
przemysáu) oraz historycznie uwarunkowana dominacja rolnictwa rodzinnego w strukturze
wáasnoĞci. Regiony te cechują siĊ bardzo wysokim przeludnieniem agrarnym, na ogóá
wysokim poziomem zaludnienia i bardzo rozdrobnioną strukturą agrarną, bądĨ niskim
poziomem urbanizacji i industrializacji, jak to ma miejsce w przypadku województwa
podlaskiego. W ujĊciu bezwzglĊdnym najwiĊcej pracujących w tym dziale gospodarki
narodowej byáo w województwie mazowieckim, bo 321 tys. osób, lubelskim 278,6 tys.
osób oraz wielkopolskim 209,4 tys. osób. DuĪa liczba pracujących w rolnictwie
charakteryzuje takĪe województwo maáopolskie ( 184,2 tys. osób) oraz áódzkie (192,4 tys.
osób), natomiast najmniej osób pracuje w rolnictwie w województwie lubuskim ( 27,5 tys.
osób), zachodniopomorskim (44,6 tys. osób) oraz opolskim (50,5 tys. osób).
Na wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie polskim wskazuje równieĪ liczba
pracujących w przeliczeniu na 100 ha UR (tabela 3). WielkoĞü ta uzaleĪniona jest od form
wáasnoĞci oraz od struktury obszarowej gospodarstw indywidualnych4. Maáe zatrudnienie
na 100 ha UR, bo do 10 osób peánozatrudnionych, wystĊpuje w województwach
zachodniopomorskim, warmiĔsko-mazurskim, lubuskim, dolnoĞląskim, pomorskim i
opolskim. W regionach tych wystĊpuje takĪe najlepsza struktura obszarowa, okoáo 80%
uĪytków rolnych skupione jest w gospodarstwach powyĪej 10 ha, jest to m.in.
konsekwencją tego, Īe przed transformacją duĪe znaczenie miaáo rolnictwo paĔstwowe. Z
kolei w województwach, w których dominuje rozdrobnione rolnictwo indywidualne, gdzie
zaledwie kilka procent gospodarstw posiada obszar uĪytków rolnych wiĊkszy niĪ 10 ha,
zatrudnienie na 100 ha UR jest wysokie, bo powyĪej 20 osób. Są to województwa
maáopolskie (26 osób), ĞwiĊtokrzyskie (25 osób) i podkarpackie (21 osób).
Zasoby Ğrodków trwaáych to kolejny waĪny czynnik decydujący o potencjale
produkcyjnym rolnictwa. Jest to gáówny czynnik sprawczy róĪnic w poziomie spoáecznej
wydajnoĞci pracy. Udziaá Ğrodków trwaáych w rolnictwie w wartoĞci Ğrodków trwaáych
ogóáem jest jedną z miar okreĞlających znaczenie rolnictwa jako dziaáu gospodarki w
gospodarce województwa (tab. 2). Udziaá ten jest wysoki w województwach typowo
rolniczych. Przy Ğredniej krajowej wynoszącej 6,5%, ponad 12-procentowy udziaá
charakteryzuje województwa podlaskie (14,3%), warmiĔsko-mazurskie (12,2%) i lubelskie
(12,8%). Najmniejszy udziaá Ğrodków w rolnictwie w wartoĞci brutto Ğrodków trwaáych
ogóáem cechuje województwo Ğląskie (2,3%), czyli region przemysáowy, silnie
zurbanizowany. NajwiĊcej, w wartoĞciach bezwzglĊdnych, Ğrodków trwaáych
zgromadzonych jest w rolnictwie województwa mazowieckiego (15,5 mld zá),
4
W Polsce dominujące znaczenie w sektorze rolnym posiada wáasnoĞü prywatna. W 2007 roku ogólna liczba
gospodarstw (powyĪej 0,1 ha) wynosiáa 2573,4 tys., co oznacza spadek o ponad 340,0 tys. (11,8%) w stosunku do
2002 roku. W tej grupie 765,3 tys. gospodarstw o obszarze do 1 ha uĪytkuje 330 tys. ha, a 1808 tys. gospodarstw
powyĪej 1 ha UR uĪytkuje 15846 tys. ha. ĝrednia powierzchnia takiego gospodarstwa wynosi 8,8 ha. W Polsce
wystĊpuje takĪe bardzo wysokie rozdrobnienie uĪytków rolnych. Obszarem przekraczającym 10 ha UR dysponuje
zaledwie 20% indywidualnych gospodarstw rolnych i uĪytkują one okoáo 65% powierzchni uĪytków rolnych tej
grupy gospodarstw. Ponad 15 ha UR posiada tylko 11% gospodarstw, a obejmowany przez nie obszar uĪytków
spada do 53%. Warto jednak odnotowaü, Īe od 2002 roku nastąpiá ubytek gospodarstw najmniejszych, zarówno
poniĪej 1 ha, jak i gospodarstw w grupie od 1-20 ha, natomiast wzrosáa liczba gospodarstw powyĪej 20 ha UR.
Przemiany w strukturze obszarowej rolnictwa są widoczne, ale nie powodują istotnych przeobraĪeĔ strukturalnych
[Poczta 2008].
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wielkopolskiego (14,6 mld zá) oraz lubelskiego (10,5 mld zá), natomiast najmniej, poniĪej
5,0 mld zá, w województwie lubuskim, opolskim, ĞwiĊtokrzyskim oraz Ğląskim.
Tabela 2 WielkoĞü potencjaáu wytwórczego, wyników produkcyjnych i dochodowych w polskim rolnictwie w
przekroju regionalnym oraz znaczenie rolnictwa w gospodarce regionów w 2005 roku
Table 2. Production potential, production output and income results in Polish agriculture by regions and the
importance of agriculture in regional economy in 2005
WartoĞü brutto
Ğrodków
trwaáych

Pracujący
Województwo
tys. osób

%

mln zá

2144,2

17,0

118163

6,5

3018

74,8

8,4

7031

5,0

Kujawskopomorskie

118,1

18,2

7328

Lubelskie

278,6

38,2

Lubuskie

27,5

àódzkie

2,3

87 212

4,4 38 647

4,5

179

1,6

4 328

2,7

1 743

2,6

9,5

168

3,1

6 214

6,6

2 765

6,8

10552

12,8

212

4,9

6 756

9,5

2 488

7,4

9,4

2947

6,8

116

3,5

2 151

4,6

958

4,6

192,4

21,4

8705

7,9

192

2,1

6 842

5,8

3 181

5,9

Maáopolskie

184,2

18,0

5904

4,5

117

1,2

4 551

3,3

1 857

2,9

Mazowieckie

321,0

15,5

15528

3,9

353

1,2

12 751

2,9

6 802

3,7

50,5

17,2

3950

7,6

114

4,3

2 884

6,5

1 089

5,5

Podkarpackie

158,9

24,9

5954

7,7

116

2,3

3 381

4,6

1 077

3,3

Podlaskie

139,5

36,0

7129

14,3

181

5,5

5 614 12,7

2 384 11,8

Pomorskie

62,3

9,3

5593

5,7

198

2,7

3 468

3,0

1 356

2,8

ĝląskie

71,0

4,7

5061

2,3

112

0,7

3 260

1,2

1 475

1,3

144,1

33,1

4671

9,1

90

3,0

3 160

6,6

1 384

6,3

67,3

17,0

6937

12,2

218

5,6

4 734

8,6

2 115

8,5

209,4

17,1

14610

9,0

420

3,3

13 332

7,0

6 371

7,8

44,6

9,2

6260

7,9

234

4,9

3 787

5,0

1 601

4,5

Opolskie

ĝwiĊtokrzyskie
WarmiĔskomazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

ħródáo: [Produkt... 2007; Produkcja... 2006].
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%

WartoĞü
dodana
brutto

%

DolnoĞląskie

mln zá

Produkcja
globalna
mln zá

POLSKA

%

Nakáady
inwestycyjne

mln zá

%

4

12

6

25

15

8

13

21

9

16

26

18

6

19

11

7

23,2

8,2

16,0

4,0

6,7

12,4

7,8

4,8

10,7

6,4

3,9

5,7

18,1

5,4

9,0

13,4

6062

8529

6434

8126

10590

7230

6545

7859

7313

7590

8299

7978

5918

7047

6900

7037

ħródáo: [Produkt... 2007] i dane niepublikowane z US w Katowicach.

Zachodniopomorskie

Wielkopolskie

WarmiĔsko-mazurskie

ĝwiĊtokrzyskie

ĝląskie

Pomorskie

Podlaskie

Podkarpackie

Opolskie

Mazowieckie

Maáopolskie

àódzkie

Lubuskie

Lubelskie

Kujawsko-pomorskie

DolnoĞląskie
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140359

69771

103076

32415

71282

89775

51104

37470

78218

48374

32052

45244

107164

37875

62049

93997

227

245

202

157

234

256

166

153

211

173

164

176

233

142

158

179

5247

2006

3239

625

1577

3178

1297

730

2257

1100

635

998

4218

761

1423

2393

3667

7783

4391

5498

6822

4483

5154

4463

5340

6233

6397

6271

4319

4512

5851

4331

84910

63668

70342

21929

45915

55666

40244

21278

57109

39723

24707

35561

78218

24250

52616

57861

1550

3719

1962

2408

3086

1753

2189

1422

2016

3325

2610

2915

1924

1662

2603

1744

35897

30425

31426

9604

20775

21766

17090

6778

21564

21190

10081

16533

34836

8930

23412

23302

Tabela 3. WielkoĞü potencjaáu wytwórczego, wyniki produkcyjne i dochodowe w przeliczeniu na 1 ha UR i 1 pracującego w polskim rolnictwie w przekroju
regionalnym w 2005 roku
Table 3 Production potential, production output and income results per 1 hectare of UAA and per 1 AWU in Polish regions in 2005
Pracujący,
UĪytki rolne,
WartoĞü dodana brutto,
WartoĞü brutto Ğrodków, Nakáady inwestycyjne,
Produkcja globalna, zá
osoby
ha
zá
trwaáych zá
zá
Województwo
na 100 ha
na 1
na 1 ha
na 1
na 1 ha
na 1
na 1 ha
na 1
na 1 ha
na 1
UR
pracującego
UR
pracującego
UR
pracującego
UR
pracującego
UR
pracującego
POLSKA
13
7,4
7429
55108
190
1408
5483
40673
2430
18024

WskaĨnikiem obrazującym stan wyposaĪenia rolnictwa jest wartoĞü brutto Ğrodków
trwaáych (kapitaáu) w przeliczeniu na 1 ha UR i 1 pracującego (tabela 3). Trzecią istotną
relacją miĊdzy czynnikami produkcji jest powierzchnia UR na 1 pracującego. Relacje
miĊdzy czynnikami produkcji są istotne, bowiem z jednej strony rzutują w znacznej mierze
na ich efektywnoĞü, z drugiej zaĞ wskazują na jeden z niezbĊdnych obszarów dostosowaĔ
w rolnictwie polskim [Poczta 1994; Czykier-Wierzba 1995]. W 2005 roku powierzchnia
uĪytków rolnych przypadająca na 1 pracującego w rolnictwie polskim wynosiáa 7,4 ha,
natomiast iloĞü kapitaáu ponad 55 tys. zá. NajwiĊksza powierzchnia uĪytków rolnych
przypada na 1 pracującego w rolnictwie w województwie zachodniopomorskim (23,2 ha),
lubuskim (18,1 ha) oraz warmiĔsko-mazurskim (16,0 ha). RównieĪ w tych województwach
odnotowano najwiĊkszą iloĞü kapitaáu przypadającą na 1 pracującego, która wyniosáa
odpowiednio 140,3 tys. zá, 107 tys. zá i 103,1 tys. zá. DuĪa powierzchnia uĪytków rolnych
(10-12 ha) oraz iloĞü kapitaáu (78-90,0 tys. zá) przypadająca na 1 pracującego jest
charakterystyczna dla rolnictwa województwa pomorskiego i opolskiego. Kolejną grupĊ
tworzą województwa, gdzie maáa jest zarówno wielkoĞü uĪytków rolnych (4-5ha), jak i
iloĞü kapitaáu (32-37 tys. zá) przypadająca na 1 pracującego, czyli maáopolskie,
podkarpackie i ĞwiĊtokrzyskie. W innych wypadkach wielkoĞci te ksztaátują siĊ na
poziomie od 5,4 ha ziemi i 37,8 tys. zá kapitaáu na 1 pracującego w województwie
lubelskim do 9,0 ha i 62,0 tys. zá w województwie kujawsko-pomorskim.
Dla relacji kapitaá-ziemia trudno jest okreĞliü jednoznacznie, jaka iloĞü kapitaáu
przypadająca na 1 ha uĪytków rolnych jest korzystna. W Polsce wskaĨnik ten wynosi okoáo
7,5 tys. zá. NajwyĪsza iloĞü kapitaáu na 1 ha uĪytków rolnych (ponad 10,5 tys. zá) wystĊpuje
w województwie Ğląskim. W regionie tym obszar uĪytków rolnych przypadający na 1
pracującego jest niski (6,7 ha), a duĪa iloĞü kapitaáu przypadająca na 1 ha uĪytków rolnych
moĪe Ğwiadczyü o duĪej kapitaáocháonnoĞci produkcji rolnej. Niekorzystna relacja kapitaáziemia wystĊpuje w województwie lubelskim, maáopolskim, podkarpackim oraz
ĞwiĊtokrzyskim, gdzie dwie pierwsze relacje: ziemia-praca i kapitaá-praca są niekorzystne,
a na 1 ha uĪytków rolnych przypada 7-8,0 tys. zá kapitaáu. W województwie
wielkopolskim, gdzie na 1 ha UR przypada ponad 8,5 tys. zá kapitaáu, relacja kapitaá-ziemia
jest poprawna, poniewaĪ 1 zatrudniony ma do dyspozycji zarówno duĪo ziemi, jak i
kapitaáu. Podobnie sytuacja ksztaátuje siĊ w województwie kujawsko-pomorskim, opolskim
i pomorskim, gdzie rolnictwo charakteryzuje siĊ dobrym uzbrojeniem technicznym
zasobów pracy oraz duĪą iloĞcią kapitaáu przypadającą na 1 ha ziemi. Warunkiem poprawy
relacji miĊdzy czynnikami produkcji jest zmniejszenie liczby zatrudnionych, co powinno
wpáynąü bezpoĞrednio na poprawĊ relacji praca/ziemia i praca/kapitaá. Zracjonalizowanie
relacji miĊdzy czynnikami produkcji wywaráoby wpáyw na ogólną poprawĊ efektywnoĞci
wytwarzania oraz na wzrost produktywnoĞci pracy i kapitaáu [MrówczyĔska 2001a;
MrówczyĔska 2001b; Poczta i MrówczyĔska 2002].
Kolejnym miernikiem okreĞlającym znaczenie rolnictwa w gospodarce regionu są
nakáady kapitaáowe, które dzielą siĊ na nakáady na odtworzenie Ğrodków trwaáych oraz ich
przyrost (nakáady inwestycyjne) i nakáady bieĪące na produkcjĊ (nakáady Ğrodków
obrotowych). Nakáady inwestycyjne w rolnictwie polskim w 2005 roku wyniosáy ponad 3,0
mld zá (tab. 2). W ostatnich latach rolnictwo jest sektorem wyróĪniającym siĊ niewysokim
udziaáem w ogólnych nakáadach inwestycyjnych w caáej gospodarce. NajwiĊkszy udziaá
rolnictwa w nakáadach inwestycyjnych poniesionych w caáej gospodarce regionu cechowaá
województwa podlaskie (5,5%), warmiĔsko-mazurskie (5,6%), lubelskie (4,9%) i
zachodniopomorskie (4,9%), przy Ğredniej krajowej wynoszącej 2,3% (tab. 3). Z kolei
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najmniejszy wystĊpowaá w województwach uprzemysáowionych i zurbanizowanych:
Ğląskim, mazowieckim i maáopolskim (okoáo 1%). W pozostaáych regionach udziaá ten
ksztaátowaá siĊ w pobliĪu Ğredniej krajowej. PomiĊdzy województwami wystĊpują znaczne
dysproporcje w poniesionych nakáadach inwestycyjnych w ujĊciu bezwzglĊdnym.
NajwiĊcej inwestuje siĊ w rolnictwie województwa wielkopolskiego (420 mln zá) i
mazowieckiego (353 mln zá), najmniej w województwie ĞwiĊtokrzyskim (90 mln zá).
Udziaá rolnictwa w nakáadach inwestycyjnych w caáej gospodarce w skali kraju wynosi
2,3%, wobec udziaáu w Ğrodkach trwaáych na poziomie 6,5%. Oznacza to, Īe w rolnictwie
zachodzi ponad trzykrotnie wolniejsze odtwarzanie majątku trwaáego niĪ w caáej
gospodarce5.
Kolejnym wskaĨnikiem charakteryzującym poniesione nakáady inwestycyjne w
rolnictwie jest ich wartoĞü przypadająca na 1 ha uĪytków rolnych. NajwiĊcej inwestowano
na 1 ha UR w rolnictwie województwa pomorskiego i wielkopolskiego, okoáo 250 zá. W
województwie Ğląskim, lubuskim i zachodniopomorskim, wartoĞü ta byáa niĪsza, ale
równieĪ wysoka w porównaniu z pozostaáymi regionami (okoáo 230 zá). PowyĪej Ğredniej
krajowej, wynoszącej 190 zá na 1 ha uĪytków rolnych, inwestowano równieĪ w rolnictwie
województw warmiĔsko-mazurskiego i opolskiego. Natomiast nakáady inwestycyjne
przypadające na 1 pracującego w rolnictwie byáy najwiĊksze w województwie
zachodniopomorskim i lubuskim (4,2-5,0 tys. zá), gdzie trzykrotnie przewyĪszaáy Ğrednią
krajową wynoszącą 1,4 tys. zá na 1 pracującego. Wynika to gáównie z maáego zatrudnienia
w rolnictwie w tych województwach. Ponad dwukrotnie wiĊksza wartoĞü nakáadów
inwestycyjnych przypadająca na jednego zatrudnionego byáa w województwie pomorskim i
warmiĔsko-mazurskim. Najmniejsza wartoĞü nakáadów inwestycyjnych przypadająca na 1
zatrudnionego charakteryzowaáa województwa maáopolskie, podkarpackie, lubelskie i
ĞwiĊtokrzyskie (600-700 zá).
Na polski sektor rolny moĪna spojrzeü takĪe przez pryzmat jego wyników
produkcyjnych i dochodowych. Bardziej szczegóáowo zaprezentowaü moĪna związki
rolnictwa z gospodarką narodową posáugując siĊ udziaáem jego produkcji w produkcji
globalnej kraju. W 2005 roku udziaá rolnictwa w tworzeniu produkcji globalnej w Polsce w
ujĊciu regionalnym ksztaátowaá siĊ na bardzo zróĪnicowanym poziomie, wahającym siĊ od
1,2% w województwie Ğląskim do 12,7% w województwie podlaskim (tab. 2). WzglĊdnie
wysoki udziaá zaobserwowano takĪe w województwie lubelskim (9,5%), warmiĔskomazurskim (8,5%) oraz wielkopolskim (7,0%). W Wielkopolsce duĪy udziaá związany jest
takĪe z najwyĪszą w ujĊciu bezwzglĊdnym wartoĞcią produkcji globalnej w polskim
rolnictwie, która wynosi ponad 13,0 mld zá. Związane jest to przede wszystkim z wyĪszą
niĪ w pozostaáych regionach kulturą rolną, lepszymi warunkami gospodarowania, wyĪszym
poziomem rozwoju gospodarczego. W tworzeniu produkcji globalnej rolnictwa w Polsce w
2005 roku wyróĪniaáo siĊ takĪe województwo mazowieckie z produkcją ksztaátującą siĊ na
poziomie 12,7 mld zá (2,9% udziaáu w produkcji caáej gospodarki regionu).
KategoriĊ produkcji globalnej moĪna wykorzystaü do oceny produktywnoĞci ziemi i
pracy (tab. 3). W Polsce w 2005 roku w przeliczeniu na 1 ha UR wartoĞü rolniczej
produkcji globalnej wynosiáa 5,5 tys. zá. NajwyĪszą wydajnoĞü ziemi, przewyĪszającą o
okoáo 30% Ğrednią krajową uzyskano w województwie wielkopolskim (7,8 tys. zá/ha UR)
oraz na ĝląsku (okoáo 7,0 tys. zá/ha UR ). W województwie áódzkim, mazowieckim i
5
Stopa odnowienia majątku trwaáego ksztaátuje siĊ obecnie w rolnictwie w granicach 2%, co oznacza, Īe majątek
mógáby ulec odtworzeniu po okoáo 50 latach.
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maáopolskim wydajnoĞü ziemi wyniosáa ponad 6,0 tys. zá/ha. NajniĪszą wydajnoĞü ziemi
uzyskano w województwie zachodniopomorskim (3,7 tys. zá/ha). PoniewaĪ polskie
rolnictwo czĊsto uĪytkuje gleby marginalne, rezygnacja z uĪytkowania gleb najsáabszych
bĊdzie w przyszáoĞci jednym z niezbĊdnych czynników wzrostu przeciĊtnej wydajnoĞci
ziemi [Poczta 1994].
ProduktywnoĞü pracy w rolnictwie jest na ogóá miernikiem waĪniejszym od
produktywnoĞci ziemi. Wynika to z istoty gospodarowania i wzrostu gospodarczego,
których sens sprowadza siĊ do wytwarzania coraz wiĊkszych iloĞci dóbr na osobĊ, co z
kolei jest moĪliwe tylko dziĊki wzrostowi wydajnoĞci pracy. W tabeli 3 przedstawiono
informacje o produktywnoĞci pracy w rolnictwie poszczególnych województw, mierzonej
produkcją globalną przypadającą na 1 pracującego. MiĊdzy województwami wystĊpują
znaczne róĪnice w produktywnoĞci pracy. Wysoka produktywnoĞü pracy wystĊpuje w
województwach charakteryzującym siĊ niskim poziomem zatrudnienia w odniesieniu do
obszaru uĪytków rolnych. Jeden pracujący w województwie zachodniopomorskim
wytwarza produkcjĊ rolną o wartoĞci 84 910 zá rocznie. WartoĞü ta przewyĪsza o ponad
100% Ğrednią krajową wynoszącą 40 673 zá. Jest to najwyĪszy wskaĨnik w kraju. Wysoką
wydajnoĞü pracy, powyĪej 70 tys. zá/osobĊ/rok, osiągniĊto w rolnictwie województwa
lubuskiego (78,2 tys. zá/osobĊ/rok, ponad 92% powyĪej Ğredniej krajowej) i warmiĔskomazurskiego (70,3 tys. zá/osobĊ/rok, ponad 73% powyĪej Ğredniej krajowej). W szeĞciu
regionach póánoco-centralnej i poáudniowo-zachodniej czĊĞci Polski uzyskano wydajnoĞü
pracy przekraczającą bądĨ bliską 50,0 tys. zá/osobĊ/rok. Jednak wystĊpuje takĪe grupa
województw charakteryzująca siĊ niską wydajnoĞcią pracy (od 21,0 tys. zá/osobĊ/rok w
województwie ĞwiĊtokrzyskim i podkarpackim do okoáo 40,0 tys. zá/osobĊ/rok w
województwie podlaskim i mazowieckim). W regionach tych przewaĪnie wystĊpuje
przeludnienie agrarne, a rolnictwo cechuje siĊ záą strukturą obszarową gospodarstw. W
czterech województwach (podkarpackim, maáopolskim, ĞwiĊtokrzyskim i lubelskim)
produktywnoĞü pracy ksztaátuje siĊ niewiele ponad 20,0 tys. zá/osobĊ/rok, a w trzech
kolejnych mieĞci siĊ w przedziale 35-45 tys. zá/osobĊ/rok (áódzkie, podlaskie i Ğląskie).
Kolejnym miernikiem okreĞlającym znaczenie rolnictwa w gospodarce regionu jest
wartoĞü dodana brutto (tabela 2). W 2005 roku najwyĪszy, okoáo 12,0%-owy udziaá
rolnictwa w wartoĞci dodanej wytworzonej w województwie wystąpiá w województwie
podlaskim (2,3 mld zá). Z kolei najniĪszy udziaá w generowaniu wartoĞci dodanej brutto
rolnictwa regionu odnotowano w województwach Ğląskim (1,3%), mazowieckim (2,9%)
oraz dolnoĞląskim (2,6%). Niski udziaá nie jest związany z najwyĪszą wartoĞcią dodaną w
ujĊciu bezwzglĊdnym (za wyjątkiem województwa mazowieckiego, gdzie wynosi ona 6,8
mld zá/rok). Obok Mazowsza wysoką wartoĞü dodaną w rolnictwie wytworzono w
rolnictwie wielkopolskim (6,4 mld zá/rok), przy wzglĊdnie wysokim udziale sektora
rolnego w tworzeniu wartoĞci dodanej regionu (7,8%).
W tabeli 3 przedstawione są informacje o wysokoĞci wartoĞci dodanej brutto na 1 ha
UR oraz na 1 pracującego w rolnictwie w poszczególnych województwach. Podobnie jak w
wypadku wydajnoĞci ziemi i pracy okreĞlonej przez produkcjĊ globalną, równieĪ przy
pomiarze uwzglĊdniającym dochód wystĊpują miĊdzy województwami istotne róĪnice.
Wysoka wartoĞü dodana brutto na 1 ha UR, przekraczająca ponad 3000 zá/ha UR,
wystĊpuje w województwach wielkopolskim, Ğląskim i mazowieckim. Z kolei najniĪsza w
województwie zachodniopomorskim i podkarpackim (okoáo 1,5 tys. zá/ ha UR).
WaĪnym elementem analiz makroekonomicznych regionalnego zróĪnicowania
gospodarki jest badanie spoáecznej wydajnoĞci pracy, tj. relacji pomiĊdzy wynikami
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produkcji a zasobami pracy. Ze wzglĊdu na to, Īe wartoĞü dodana brutto jest kategorią
dochodową, szczególnego znaczenia nabiera ta wartoĞü w przeliczeniu na 1 pracującego.
ĝredni poziom wartoĞci dodanej brutto przypadającej na 1 pracującego w rolnictwie w
Polsce w 2005 roku wyniósá tylko 18 tys. zá. (tab. 3). W przekroju regionalnym najwyĪszą
wydajnoĞü pracy w rolnictwie uzyskaáy gospodarstwa w województwie
zachodniopomorskim i lubuskim (200% Ğredniej krajowej w rolnictwie, okoáo 35 tys. zá), a
najniĪszą w województwie podkarpackim (38% i 6,8 tys. zá). WydajnoĞü pracy jednostek
rolniczych w województwie zachodniopomorskim byáa ponad 5-krotnie wyĪsza od
wydajnoĞci pracy podmiotów prowadzących dziaáalnoĞü w zakresie rolnictwa w
województwie podkarpackim. Wysoki poziom wydajnoĞci pracy w rolnictwie
charakteryzowaá województwa zlokalizowane w zachodniej i póánocno-wschodniej Polsce,
a najniĪszy województwa z poáudniowej i wschodniej Polski. WartoĞü dodana brutto na 1
pracującego w rolnictwie byáa województwie wielkopolskim i warmiĔsko-mazurskim 1,5
razy wyĪsza od Ğredniej krajowej i wynosiáa okoáo 31,0 tys. zá. NajniĪszą wydajnoĞü, okoáo
50% przeciĊtnej w kraju, odnotowano w województwach z poáudniowo-wschodniej czĊĞci
Polski, tj. podkarpackim, lubelskim, ĞwiĊtokrzyskim i maáopolskim.
Konieczny jest wzrost wydajnoĞci pracy w rolnictwie polskim. BĊdzie on moĪliwy
tylko w warunkach zmniejszenia zatrudnienia. Przyrost wolumenu produkcji rolniczej
bĊdzie miaá znaczenie drugorzĊdne dla wzrostu wydajnoĞci pracy. Wysoki poziom
zatrudnienia w rolnictwie polskim ma charakter strukturalny, wynikający z ksztaátujących
siĊ przez dáugi okres procesów gospodarczych, spoáecznych i demograficznych.
Zmniejszenie zatrudnienia jest sprawą bardzo pilną, ale moĪliwą do rozwiązania w
dáuĪszym okresie. Jednak w ostatnich latach nie obserwuje siĊ istotnego ubytku liczby
pracujących w rolnictwie, która wynosi okoáo 2 mln osób [Rocznik… 2007], co wskazuje,
Īe na istotne zmiany w tym zakresie polskie rolnictwo musi jeszcze poczekaü i w dalszym
ciągu skazane jest na niską wydajnoĞü pracy. Dotyczy to gáównie regionów silnie
zaludnionych. Rozwiązaniem koniecznym jest uzyskiwanie przez ludnoĞü rolniczą z tych
terenów takĪe dochodów spoza rolnictwa. Kwestia ta powinna byü pierwszoplanowa
zarówno dla ludnoĞci rolniczej w Polsce, jak i dla caáej gospodarki polskiej [Poczta i
Wysocki 1999; Poczta i MrówczyĔska-KamiĔska 2008].

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza wykazaáa, Īe w badanych latach rola rolnictwa w Polsce
ulegáa zmniejszeniu, ale nadal pozostaje ono znaczącym sektorem w gospodarce
narodowej. Znaczenie tego dziaáu jest doĞü duĪe, gáównie pod wzglĊdem liczby
zatrudnionych. Zasoby pracy w polskim rolnictwie są nie w peáni wykorzystane,
charakteryzują siĊ przeciĊtnie niską wydajnoĞcią. Jednym z wyznaczników rozwoju
gospodarczego powinien byü spadek iloĞci pracy, jaką spoáeczeĔstwo przeznacza na
wytwarzanie ĪywnoĞci, na rzecz jej wzrostu w dziaáach pozarolniczych.
W porównaniu regionalnym wyróĪniają siĊ województwa rozwiniĊte,
uprzemysáowione, zurbanizowane, charakteryzujące siĊ najwyĪszym poziomem
konkurencyjnoĞci6, gdzie udziaá inwestycji, produkcji globalnej i dochodów rolnictwa ma
niewielkie znaczenie w gospodarce regionu. Są to regiony poáudniowej i Ğrodkowej Polski:
6

Poziom konkurencyjnoĞci mierzony wedáug wielkoĞci wskaĨnika PKB na 1 mieszkaĔca [Chmielewski 2000].
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Maáopolska, ĝląsk i Mazowsze. W województwie Ğląskim spowodowane jest to gáównie
wysokim uprzemysáowieniem. W regionie tym przemysá posiada duĪy 33-procentowy
udziaá w tworzeniu wartoĞci dodanej brutto województwa [Produkt… 2007]. Województwo
Ğląskie wraz z mazowieckim naleĪą do najbardziej rozwiniĊtych regionów w kraju7, co
równieĪ ma duĪy wpáyw na maáe znaczenie rolnictwa. Na Mazowszu wystĊpuje takĪe
najwyĪszy w kraju wysoki udziaá usáug rynkowych8 w tworzeniu wartoĞci dodanej regionu.
Do grupy tej naleĪy zaliczyü takĪe WielkopolskĊ, która pomimo duĪego znaczenia
rolnictwa jest regionem jest wysoko rozwiniĊtym, a rolnictwo zaliczane jest do najlepszych
w kraju. W regionie tym skupiony jest jeden z najwiĊkszych w Polsce potencjaáów
produkcyjnych sektora rolno-ĪywnoĞciowego oraz wytwarzana jest w porównaniu z innymi
regionami najwiĊksza produkcja globalna rolnictwa. Na drugim biegunie znajdują siĊ
regiony poáoĪone wzdáuĪ tzw. „Ğciany wschodniej”, czyli województwa podkarpackie,
podlaskie i lubelskie, a takĪe ĞwiĊtokrzyskie, gdzie o sytuacji regionalnej gospodarki w
znacznej mierze decyduje rolnictwo. Niski poziom potencjaáu produkcyjnego, rozdrobniona
struktura agrarna, przeludnienie agrarne, nierozwiniĊty przemysá spoĪywczy, w ogóle niski
poziom rozwoju gospodarczego to cechy, które charakteryzują te regiony.
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