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Synopsis. Celem artykuáu jest rozpoznanie poziomu zatrudnienia i wytwarzanej wartoĞci dodanej brutto w
rolnictwie na tle pozostaáych sektorów gospodarki w paĔstwach Unii Europejskiej. W badaniu zastosowano
analizĊ porównawczą i dedukcjĊ. Wykorzystano dane EUROSTAT z lat 2002 i 2016. "NadwyĪka”
zatrudnienia w rolnictwie wystĊpująca w paĔstwach postsocjalistycznych w stosunku do Ğredniej UE
odpowiada w nich, w przybliĪeniu, „niedoborowi” zatrudnienia w usáugach. Proces zmian sektorowej
struktury zatrudnienia bĊdzie prawdopodobnie warunkowany przez tempo wzrostu zapotrzebowania na
usáugi, dostosowanie strukturalne dotyczące dopasowania cech ludnoĞci rolniczej do zapotrzebowania na siáĊ
roboczą w sektorze usáug oraz tempo przeksztaáceĔ strukturalnych na wsi.
Sáowa kluczowe: sektorowa struktura zatrudnienia, wartoĞü dodana brutto, zatrudnienie w rolnictwie,
Unia Europejska
Abstract. The aim of the paper is to recognize the level of employment and gross value added in the
agriculture against the other sectors of the economy in the European Union. Comparative analysis and
method of deduction were used in the study. The research was based on the EUROSTAT data from
the years of both 2002 and 2016. The “surplus” of employment in the agriculture in the post-socialist
countries in relation to the EU average approximately corresponds to the “shortage” of employment in
services. The process of changes in the sectoral structure of employment will probably be determined
by the growth rate of demand for services, structural adjustment referring to matching the
characteristics of the agricultural population to the demand for labour force in the services sector and
the pace of structural transformations in rural areas.
Key words: sectoral structure of employment, gross value added, employment in agriculture,
European Union
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Wprowadzenie
Wedáug teorii trzech sektorów, w ramach gospodarki narodowej kaĪdego kraju moĪna
wyróĪniü rolnictwo, przemysá i usáugi (Fisher, 1933, 1939; Flejterski, Klóska, Majchrzak,
2012). Przyjmuje siĊ, Īe udziaá kaĪdego z tych sektorów w tworzeniu PKB oraz w
strukturze zatrudnienia Ğwiadczy o poziomie rozwoju gospodarczego kraju oraz ma silny
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związek z jego nowoczesnoĞcią i konkurencyjnoĞcią, a w Ğlad za tym okreĞla w znacznym
stopniu bogactwo i poziom Īycia ludnoĞci. Wraz z rozwojem gospodarczym i postĊpem
cywilizacyjnym najpierw zmniejsza siĊ rola rolnictwa na rzecz przemysáu, a póĨniej
rolnictwa i przemysáu na rzecz usáug (M. Koáodziejczak, 2016). Ma to uzasadnienie miĊdzy
innymi w wyĪszej produktywnoĞci pracy i kapitaáu w przemyĞle i usáugach, ale takĪe jest
konsekwencją zmian postaw spoáecznych (Fisher 1945, Kwiatkowski 1980) miĊdzy innymi
ewolucją od homo oeconomicus do homo sustinens (Kraciuk, 2015; Kieáczewski 2016). W
przypadku ziemi, produktywnoĞü wzrasta wolniej niĪ produktywnoĞü pracy i kapitaáu poza
rolnictwem. RównoczeĞnie, wzrost produktywnoĞci ziemi, nie musi oznaczaü wyĪszej
wartoĞci dodanej generowanej przez rolnictwo, a wobec ograniczonych moĪliwoĞci
wzrostu produktywnoĞci ziemi i kapitaáu, bez redukcji zatrudnienia nie moĪna osiągnąü
równieĪ wzrostu produktywnoĞci pracy w tym sektorze. Zmiany sektorowej struktury
zatrudnienia w kierunku zmniejszania udziaáu rolnictwa okreĞlają wiĊc w przybliĪeniu
liczbĊ osób, miĊdzy które musi zostaü podzielona, wzglĊdnie staáa, wytworzona przez ten
sektor wartoĞü dodana. W tym ukáadzie odniesienia, ewolucja struktury zatrudnienia w
kierunku zwiĊkszania udziaáu bardziej produktywnych sektorów (usáug i czĊĞciowo
przemysáu) warunkuje przebieg procesów konwergencji dochodów osób pracujących w
rolnictwie i poza nim. WyĪsza produktywnoĞü przemysáu i usáug oznacza takĪe, Īe
zaangaĪowane w nich praca i kapitaá wytwarzają wiĊkszą wartoĞü dodaną niĪ rolnictwo,
wiĊc zmniejszanie zatrudnienia w rolnictwie na rzecz tych sektorów stymuluje procesy
wzrostu i rozwoju w skali caáej gospodarki. Te prawidáowoĞci znajdują potwierdzenie w
zmianach poziomu dochodów rolniczych w paĔstwach Unii Europejskiej. Badania
prowadzone przez ZawaliĔską i in. (2015) wykazaáy, Īe w latach 2000-2013 dochody
rolnicze rosáy w ujĊciu absolutnym wraz z rozwojem gospodarczym, ale malaáy w
strukturze PKB, przy czym wzrost dochodów rolniczych w ujĊciu absolutnym wynikaá
czĊĞciowo z uwzglĊdnienia w nich dotacji w ramach WPR. Oznacza to, Īe pomimo
pozytywnych zmian w produktywnoĞci rolnictwa, efektywnoĞü czynników produkcji
wzrastaáa szybciej w przemyĞle i usáugach (Por. Wąsowicz, 2013)3.
Nadmierne zatrudnienie utrudnia osiągniĊcie wzrostu wydajnoĞci pracy w rolnictwie4,
zwáaszcza wobec ograniczeĔ przyrodniczych, rynkowych i instytucjonalnych, stanowi
przeszkodĊ takĪe dla osiągniĊcia celów ekonomicznego zrównowaĪenia rolnictwa5. Przy
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ograniczonej moĪliwoĞci zwiĊkszenia produkcji rolniczej i jej opáacalnoĞci, ten parametr
decyduje w znacznej mierze o poziomie dochodów rolników, poniewaĪ okreĞla liczbĊ osób,
miĊdzy które bĊdzie dzielony dochód uzyskiwany z gospodarstwa. To przekáada siĊ na
poziom i jakoĞü Īycia czáonków gospodarstw rolniczych i – poĞrednio – na poziom i jakoĞü
Īycia innych mieszkaĔców wsi i mieszkaĔców miast. Zbyt duĪe zasoby pracy zawiązane
z rolnictwem zniechĊcają do podejmowania staraĔ w kierunku unowoczeĞniania produkcji,
poniewaĪ inwestycje lub korzystanie z usáug są czĊsto niekonkurencyjne ekonomicznie
wobec uĪycia taniego (nisko opáacanego) zasobu pracy, zwáaszcza, jeĪeli jest to praca
wáasna rolnika i pomagających czáonków rodziny, a zwiĊkszenie jej nakáadu nie powoduje
zmiany realnie ponoszonego kosztu. Liczba osób w gospodarstwie domowym rolnika jest
bowiem wzglĊdnie staáa, a sam fakt realnego udziaáu w procesie produkcyjnym czĊĞci lub
wszystkich osób nie zmienia áącznego zasobu dochodu z gospodarstwa do podziaáu miĊdzy
domowników, ani liczby osób, miĊdzy które trzeba ten dochód podzieliü6. Ponadto, jak
moĪna przypuszczaü, opisywane przez Rembisza (2016) przeszacowanie wynagrodzenia
pracy w rolnictwie w stosunku do jego wydajnoĞci spowalnia procesy uwalniania z
rolnictwa nadwyĪek zatrudnienia i dáugookresowo utrwala strukturalne podstawy
dysparytetu dochodowego rolników wzglĊdem pracujących w sektorach pozarolniczych
(chociaĪ krótkookresowo moĪe ten dysparytet zmniejszaü).
Redukcja dysparytetu dochodowego rolników jest niezbĊdnym elementem dąĪenia do
rolnictwa zrównowaĪonego w sensie Pareto (CzyĪewski, 2012), poniewaĪ stanowi element
ekonomicznego wymiaru tego procesu, a poĞrednio (na skutek oddziaáywania wyĪszych
dochodów na poziom i jakoĞü Īycia na wsi), równieĪ ksztaátuje jego wymiar spoáeczny.
Jednak trudno mówiü o zrównowaĪeniu w sensie ekonomicznym, jeĪeli nie zostanie
zachowana zasada, Īe (przede wszystkim) produktywnoĞü czynników finansuje ich
wynagrodzenie (por. Rembisz, 2016). Zatem, odnosząc siĊ do rolnictwa, wydaje siĊ
sáusznym poszukiwanie moĪliwoĞci finansowania dochodów osób zatrudnionych w tym
sektorze najpierw z jego produktywnoĞci, a dopiero póĨniej rozwaĪanie transferów
Ğrodków wypracowanych w innych sektorach. Wobec opisywanego w literaturze
przedmiotu wyczerpywania siĊ moĪliwoĞci wzrostu nadwyĪki generowanej przez
rolnictwo, drogą do minimalizacji dysparytetu dochodowego rolników jest wiĊc przede
wszystkim zmniejszenie zatrudnienia w gospodarstwach rolnych (i, szerzej, w sektorze
rolnym).
Warto wiĊc podjąü próbĊ nakreĞlenia obrazu poziomu zatrudnienia w poszczególnych
sektorach gospodarki oraz generowanej przez nie wartoĞci dodanej, która w pierwszej
kolejnoĞci (tzn. zwáaszcza przed Ğrodkami transferowymi) powinna stanowiü Ĩródáo
wynagrodzenia pracy, szczególnie w specyficznym sektorze, jakim jest rolnictwo. Dlatego
jako cel artykuáu przyjĊto rozpoznanie poziomu zatrudnienia i wytwarzanej wartoĞci
dodanej brutto w rolnictwie na tle pozostaáych sektorów gospodarki w paĔstwach Unii
Europejskiej. Stanowi to kanwĊ do rozwaĪaĔ prowadzonych w kontekĞcie moĪliwoĞci
redukcji dysparytetu dochodowego ludnoĞci rolniczej poprzez dalsze zmniejszanie
zatrudnienia w tym sektorze na rzecz usáug i przemysáu.
zrównowaĪenia oraz utrudnia dąĪenie do osiągania celów spoáecznych i zachowania zasobów Ğrodowiskowych w
niepogorszonym stanie.
6
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przyjĊcie moĪe wynikaü z braku wiedzy, kwalifikacji, kapitaáu lub (czĊĞciej) z braku moĪliwoĞci pozyskania
zatrudnienia poza gospodarstwem.
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Uwagi metodyczne
Aby osiągnąü postawiony cel, zastosowano analizĊ porównawczą i dedukcjĊ.
Wykorzystano dane EUROSTAT dotyczące zatrudnienia i wartoĞci dodanej brutto (WDB)
generowanej przez rolnictwo, przemysá i usáugi w paĔstwach UE-25 oraz literaturĊ
przedmiotu (z uwagi na niewielkie znaczenie rolnictwa w gospodarce pominiĊto Cypr
i MaltĊ). AnalizĊ przeprowadzono na podstawie danych z lat 2002 i 2016. Na podstawie
zestawienia i porównania informacji dotyczących udziaáu rolnictwa w strukturze
zatrudnienia oraz w wytwarzaniu WDB podjĊto próbĊ wnioskowania na temat natury
i przyczyn róĪnic wystĊpujących w tym zakresie pomiĊdzy poszczególnymi krajami UE
oraz zmian zaobserwowanych pomiĊdzy badanymi latami. Przeanalizowano takĪe wielkoĞü
WDB przypadającą na jednego zatrudnionego w rolnictwie w rolnictwie w relacji do WDB
w przemyĞle i usáugach. Daje to pewien obraz dystansu, jaki dzieli ludnoĞü rolniczą od
nierolniczej w zakresie efektywnoĞci pracy, która stanowi o moĪliwoĞciach redukcji
dysparytetu dochodowego dzielącego ludnoĞü rolniczą od osób pracujących w przemyĞle
i usáugach. PodjĊto takĪe próbĊ przewidywania przebiegu procesów przeksztaáceĔ struktury
zatrudnienia w przyszáoĞci, w zakresie dotyczącym rozkáadu odpáywu siáy roboczej
z rolnictwa do przemysáu i usáug. Z oczywistych wzglĊdów, nie sposób byáo uniknąü
pewnych uproszczeĔ, jednak na zastosowanym, doĞü ogólnym poziomie analizy i wobec
ograniczeĔ dotyczących objĊtoĞci tekstu, dalsze uszczegóáowienie nie byáo celowe.

Wyniki badaĔ i dyskusja
Na rysunku 1 przedstawiono strukturĊ zatrudnienia w poszczególnych sektorach
gospodarki w paĔstwach Unii Europejskiej w 2002 i 2016 roku. MoĪna zauwaĪyü, Īe we
wszystkich paĔstwach poddanych badaniu udziaá rolnictwa w strukturze zatrudnienia ulegá
w badanym okresie zmniejszeniu, najwyraĨniej wĞród paĔstw charakteryzujących siĊ
najwyĪszym udziaáem zatrudnienia w rolnictwie w obydwu zaprezentowanych latach.
UnowoczeĞnianie rolnictwa i zwiĊkszanie koncentracji gruntów skutkujące mniejszym
realnym zapotrzebowaniem na pracĊ ludzką, finansowane w duĪej czĊĞci ze Ğrodków WPR
i programów strukturalnych EU, dodatkowo stymulowaáy procesy uwalniania zasobów
pracy z rolnictwa indywidualnego. Dofinansowanie ze Ğrodków WPR nie poprawiaáo
jednak znacząco poziomu dochodów ludnoĞci rolniczej, a jednoczeĞnie w okreĞlonych
warunkach, mogáo siĊ przyczyniaü do utrwalania niekorzystnej z punktu widzenia
ekonomicznego struktury uĪytkowania ziemi i nadmiernego zatrudnienia w niewielkich
gospodarstwach rodzinnych. Pomimo ogólnie korzystnego wpáywu WPR, dopáaty nie
związane z wielkoĞcią produkcji rolniczej mogą oddziaáywaü niekorzystnie zwáaszcza w
czĊĞci strukturalnej zjawiska nadmiernego zatrudnienia w rolnictwie. Z punktu widzenia
osób związanych z gospodarstwami nieefektywnymi ekonomicznie, dziaáają bowiem
podobnie jak zasiáki dla bezrobotnych, zmniejszając motywacjĊ do poszukiwania pracy (W.
Koáodziejczak 2016a). RównoczeĞnie nastĊpowaáy wiĊc dwa zjawiska: absorpcja
uwalnianych z rolnictwa zasobów pracy przez sektory pozarolnicze oraz tworzenie
technologicznych i organizacyjnych podstaw do uwydatnienia braku celowoĞci
utrzymywania nadmiernego zatrudnienia w gospodarstwach.
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Rys. 1. Zatrudnienie w sektorach gospodarki paĔstw UE w 2002 i 2016 roku (%)
Fig. 1 Employment in the EU countries by sectors of the economy in 2002 and 2016 (%)
ħródáo: opracowanie na podstawie danych EUROSTAT (2018).

W badanych latach udziaá zatrudnienia w przemyĞle nie zmieniaá siĊ tak wyraĨnie jak
w przypadku rolnictwa (zwáaszcza w paĔstwach postsocjalistycznych), natomiast wzrastaá
udziaá sektora usáug (rys. 1). MoĪna wiĊc przyjąü (pomijając wpáyw czynników
demograficznych), Īe absorpcja siáy roboczej uwalnianej z rolnictwa dokonywaáa siĊ
przede wszystkim przez sektor usáugowy. SpoĞród badanych paĔstw, najwyĪszy udziaá
zatrudnienia w rolnictwie w ogólnej liczbie pracujących w gospodarce narodowej w 2016
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roku odnotowano w Rumunii, Buágarii, a nastĊpnie w Grecji, Polsce i Portugalii.
Najmniejszy udziaá zatrudnionych w rolnictwie wystĊpowaá w silnych gospodarczo
paĔstwach Europy Zachodniej: w Luksemburgu, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i
Szwecji. WĞród paĔstw o niskim udziale rolnictwa w strukturze zatrudnienia znajdują siĊ
jednak takĪe przedstawiciele czĊĞci Ğrodkowej i wschodniej Europy: Sáowacja, Czechy i
Estonia. JuĪ taka obserwacja pozwala domyĞlaü siĊ, Īe dla ksztaátowania sektorowej
struktury zatrudnienia ma znaczenie przede wszystkim poziom rozwoju gospodarczego, ale
takĪe zaszáoĞci historyczne. Wymienione paĔstwa Europy ĝrodkowo-Wschodniej posiadają
wiĊkszy udziaá przemysáu w strukturze zatrudnienia niĪ paĔstwa Europy Zachodniej. Jest to
w znacznej czĊĞci spowodowane dąĪeniem do wzrostu udziaáu przemysáu w gospodarkach
socjalistycznych, a równoczeĞnie sukcesem przeprowadzanej kolektywizacji i
nacjonalizacji rolnictwa. PaĔstwa postsocjalistyczne o wysokim udziale rolnictwa w
sektorowej strukturze zatrudnienia: Rumunia, Buágaria, Polska, Sáowenia i WĊgry
posiadają jednoczeĞnie porównywalny miĊdzy nimi udziaá zatrudnienia w przemyĞle
(wyĪszy niĪ paĔstwa zachodnie), natomiast „nadwyĪka” zatrudnienia w rolnictwie
wystĊpująca w stosunku do Ğredniej UE odpowiada w nich, w przybliĪeniu, „niedoborowi”
zatrudnienia w usáugach. Zatem moĪna spodziewaü siĊ, Īe podobnie jak w latach 20022016 (rys. 1), dalsze procesy zmian sektorowej struktury zatrudnienia bĊdą przebiegaáy z
„pominiĊciem” klasycznego wzorca teorii trzech sektorów, a uwalniania z rolnictwa
ludnoĞü bĊdzie absorbowana przez sektor usáug. Proces ten bĊdzie prawdopodobnie
warunkowany przez tempo wzrostu zapotrzebowania na usáugi, dostosowanie strukturalne
dotyczące dopasowania cech ludnoĞci rolniczej do zapotrzebowania na siáĊ roboczą w
sektorze usáug (kwalifikacje, mobilnoĞü, czynniki páacowe w powiązaniu z kosztami
podjĊcia pozarolniczego zatrudnienia) oraz tempo przeksztaáceĔ strukturalnych na wsi
(modernizacjĊ procesów produkcji i konsolidacjĊ wáasnoĞci oraz uĪytkowania ziemi
rolniczej).
Jak wspomniano wczeĞniej, wĞród wielu przyczyn okreĞlających kierunek
przeksztaáceĔ sektorowej struktury zatrudnienia, waĪne miejsce zajmuje efektywnoĞü
wykorzystania zaangaĪowanych czynników produkcji. O ile w przypadku przemysáu i
usáug postĊp w tym zakresie jest doĞü szybki, to rolnictwo napotyka na istotne
ograniczenia, wynikające z jego przyrodniczej natury, peánionych funkcji spoáecznych i
uwarunkowaĔ instytucjonalnych (np. regulacji WPR). Procesy modernizacji, postĊp
biologiczny, technologiczny i organizacyjny prowadzą zwykle do zwiĊkszenia wydajnoĞci
produkcji, jednak tylko do pewnego poziomu, wyznaczanego przez produktywnoĞü ziemi,
zwierząt oraz ograniczenia w zakresie dopuszczalnej powierzchni zasiewów
poszczególnych roĞlin, wielkoĞci stada, moĪliwoĞci stosowania nawozów, pestycydów,
herbicydów, organizmów modyfikowanych genetycznie, dopuszczalnego poziomu cen lub
wprost – limity wielkoĞci produkcji (np. obowiązujące przez wiele lat limity produkcji
mleka). To sprawia, Īe dochody gospodarstw z produkcji rolniczej nie mogą rosnąü
porównywalnie do dochodów przedsiĊbiorstw usáugowych lub przemysáowych
(oczywiĞcie, jest to nieco uproszczony obraz). Zatem kluczową sprawą staje siĊ
zmniejszenie liczby osób, miĊdzy które ta ograniczona wartoĞü dodana i dochód bĊdą
dzielone.
JeĪeli pominąü Ğrodki transferowe, to dochód gospodarstwa rolnego jest uzaleĪniony
przede wszystkim od generowanej przez nie wartoĞci dodanej. W bogatszych paĔstwach
zachodnich rolnictwo wytwarza tak niewielką czĊĞü WDB w stosunku do przemysáu i
usáug, Īe staje siĊ ona niemal niezauwaĪalna na wykresie (rys. 2.). Porównanie struktury
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wytwarzanej przez poszczególne sektory wartoĞci dodanej brutto (WDB) (rys. 2) i relacji
WBD per capita w rolnictwie w stosunku do przemysáu i usáug (rys. 3) wskazuje takĪe, Īe
wysokie zatrudnienie w rolnictwie nie wspóáistnieje z wysokim poziomem WDB.
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Rys. 2. Struktura WDB wytwarzanej w sektorach gospodarki krajów UE w 2002 i 2016 roku (%)
Fig. 2. Structure of GVA in the EU countries by sectors of the economy in 2002 and 2016 (%)
ħródáo: opracowanie na podstawie danych EUROSTAT (2018).

MoĪna zauwaĪyü, Īe nawet ta niewielka czĊĞü generowana przez rolnictwo zmalaáa
w latach 2002-2016 (rys. 2). Redukcja jest najsilniej zauwaĪalna w paĔstwach, w których
wystĊpowaáo najwyĪsze zatrudnienie w rolnictwie i w których to zatrudnienie w badanym
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okresie zmalaáo. Jednak nie naleĪy wprost wiązaü ze sobą tych dwóch zjawisk.
Zmniejszenie udziaáu rolnictwa w strukturze wartoĞci dodanej brutto wynikaáo bowiem nie
tyle z redukcji zatrudnienia w tym sektorze, co ze wzrostu poziomu WDB w przemyĞle i
usáugach, miaáo wiĊc to samo podáoĪe co w krajach lepiej rozwiniĊtych gospodarczo.
PoĞrednio, pewne znaczenie mogáo mieü zwiĊkszenie zatrudnienia poza rolnictwem, jednak
przede wszystkim przemiany sektorowej struktury wytwarzania WDB byáy ksztaátowane
przez róĪne tempo wzrostu produktywnoĞci w poszczególnych sektorach. Warto takĪe
zauwaĪyü, Īe o ile w przypadku produkcji przemysáowej relacje pomiĊdzy udziaáem
przemysáu w sektorowej strukturze zatrudnienia zaprezentowanej na rysunku 1 a wielkoĞcią
WDB są zbliĪone w poszczególnych krajach, to równoczeĞnie wyraĨnie widaü, Īe
„brakująca” czĊĞü WDB w krajach o wysokim poziomie zatrudnienia w rolnictwie
wytwarzana jest przez sektor usáug. PaĔstwa te charakteryzują siĊ zwykle niĪszą WDB w
skali caáej gospodarki, moĪna wiĊc przypuszczaü, Īe WDB niewytworzona przez
„nadmiarowe” zatrudnienie w rolnictwie po prostu przepada. Z tego punktu widzenia,
wielkoĞü zatrudnienia w rolnictwie odpowiadająca utraconej WDB okreĞla w przybliĪeniu
poziom nieefektywnej nadwyĪki zatrudnienia w sektorze rolniczym, inaczej nazywanej
bezrobociem ukrytym. RównieĪ uwzglĊdnienie transferów przekazywanych w ramach
WPR nie poprawia wyraĨnie sytuacji dochodowej rolników i nie zawsze ich wpáyw na
sytuacjĊ ludnoĞci rolniczej moĪna oceniaü jednoznacznie jako pozytywny. Góral i Rembisz
(2018), wskazują Īe wynagrodzenia w rolnictwie są zawyĪone w stosunku do osiąganej
wydajnoĞci pracy. Zwracają takĪe uwagĊ na niekorzystny wpáyw tego zjawiska na przebieg
procesów realokacji siáy roboczej z rolnictwa do sektorów o wyĪszej wydajnoĞci
(przemysáu i usáug). Z tego punktu widzenia, dofinansowanie nieefektywnych gospodarstw
na zjawisko nadmiernego zatrudnienia oddziaáuje podobnie, jak zbyt wysokie zasiáki na
poziom bezrobocia jawnego, zniechĊcając do aktywizacji i poszukiwania alternatywnych,
zarobkowych Ĩródeá dochodów (Koáodziejczak i Wysocki, 2015).
Na rysunku 3 przedstawiono WDB na jednego zatrudnionego w rolnictwie w relacji
do WDB na jednego zatrudnionego w przemyĞle i usáugach w krajach UE w 2002 i 2016
roku. MoĪna zauwaĪyü, Īe relacja dochodu rolników do osób pracujących w przemyĞle i
usáugach w badanych latach ulegáa zmianie na niekorzyĞü rolnictwa, jednak proces ten nie
przebiegaá jednakowo we wszystkich paĔstwach. Pewien wpáyw miaáo objĊcie w 2004 roku
nowych czáonków Unii Europejskiej systemem dopáat, jednak silniej oddziaáywaáy zmiany
poziomu dochodów w przemyĞle i usáugach, związane ze wzrostem gospodarczym i
wspomnianym wczeĞniej, szybszym wzrostem produktywnoĞci czynników produkcji w
przemyĞle i (zwáaszcza) w usáugach niĪ w rolnictwie. W roku 2016 poza nielicznymi
wyjątkami (Sáowacja i Estonia) wartoĞü WDB przypadająca na pracownika zatrudnionego
w rolnictwie byáa znacznie niĪsza niĪ w przemyĞle i usáugach. RóĪnice są widoczne
zarówno w paĔstwach o bardzo wysokim zatrudnieniu w rolnictwie (Rumunia, Buágaria,
Grecja, Polska, Portugalia, Litwa, Sáowenia), ale równieĪ w paĔstwach o niewielkim
udziale rolnictwa w strukturze zatrudnienia (Irlandia, Austria, Dania, Niemcy, Wielka
Brytania, Luksemburg). ChociaĪ zjawisko wygląda podobnie, to ma róĪne przyczyny w
kaĪdej z tych grup. W paĔstwach mniej zamoĪnych, niska wartoĞü relacji WDB na jednego
zatrudnionego w rolnictwie w stosunku do pozostaáych sektorów wynika z duĪej liczby
zatrudnionych w rolnictwie (rys. 1 i niskiej wartoĞci WDB generowanej przez ten sektor –
rys. 2). W paĔstwach bogatszych natomiast, niska wartoĞü relacji jest takĪe skutkiem
wysokiej WDB generowanej w przemyĞle i usáugach.
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Rys. 3. WDB na 1 zatrudnionego w rolnictwie w relacji do WDB na 1 zatrudnionego w przemyĞle i usáugach w
krajach UE w 2002 i 2016 roku (%)
Fig. 3. GVA per 1 employee in agriculture in relation to GVA value per 1 employee in industry and in services in
the EU countries in 2002 and 2016 (%)
ħródáo: opracowanie na podstawie danych EUROSTAT (2018).

Problem niskiej efektywnoĞci procesów wytwórczych w rolnictwie jest wiĊc
powszechny, a moĪliwoĞci uzyskiwania dochodów przez osoby pracujące w tym sektorze
zaleĪą przede wszystkim od ich liczby, miĊdzy którą bĊdzie „dzielona” wytworzona WDB.
Jak juĪ zaznaczono wczeĞniej, nie ma w zasadzie moĪliwoĞci znaczącego zwiĊkszenia
WDB w rolnictwie. Jednym z najwaĪniejszych ograniczeĔ, uniemoĪliwiających wzrost
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wartoĞci dodanej wytwarzanej przez rolnictwo w krajach UE jest dąĪenie do jego
zrównowaĪenia w zakresie Ğrodowiskowym (wczeĞniej byáy to przede wszystkim limity
produkcyjne). W odróĪnieniu np. od rolnictwa amerykaĔskiego, rolnictwo europejskie nie
ma charakteru przemysáowego, a stosowanie zwiĊkszających wydajnoĞü Ğrodków
chemicznych i organizmów modyfikowanych genetycznie jest ograniczone. Jak zauwaĪa
CzyĪewski (2013), ze wzglĊdu na wysokie koszty przyrodnicze i spoáeczne,
charakterystyczna np. dla USA, przemysáowa ĞcieĪka rozwoju rolnictwa nie moĪe byü
uznana za wáaĞciwą. Poza tym, rolnictwo realizuje takĪe funkcje pozaprodukcyjne,
związane z nowymi funkcjami rolnictwa i rozwojem obszarów wiejskich, tworzące
fundament rozwoju wielofunkcyjnego i zrównowaĪonego (Zegar, 2005; Wilkin, 2010;
Kowalczyk, Sobiecki, 2011). Sama koncepcja zrównowaĪenia oraz wielofunkcyjnoĞci wsi i
rolnictwa są fundamentem WPR (Kulawik, 2015). Pomimo niewątpliwej sáusznoĞci
związania WPR z paradygmatem rozwoju zrównowaĪonego, ograniczenia narzucane
rolnictwu europejskiemu w imiĊ jego zrównowaĪenia wymuszają nieustanne dotowanie
tego sektora. Jednak zarówno przemysáowa (pomimo wyĪszej wydajnoĞci), jak równieĪ
europejska („przyjazna” Ğrodowisku i spoáeczeĔstwu) ĞcieĪka rozwoju (model) rolnictwa
nie umoĪliwia wypracowania WDB wystarczającej do zapewnienia rolnikom dochodów
zbliĪonych do osób pracujących w przemyĞle i usáugach, jeĪeli poziom zatrudnienia w
rolnictwie bĊdzie zbyt wysoki.
Redukcja zatrudnienia w rolnictwie jest w wielu paĔstwach procesem koniecznym,
jednak nieáatwym do przeprowadzenia. O ile w zakresie jakoĞci produkowanej
w gospodarstwach ĪywnoĞci i ochrony zasobów naturalnych moĪna mówiü o wzglĊdnie
duĪej sile oddziaáywania instrumentów WPR, to w przypadku optymalizacji zatrudnienia
najwaĪniejszymi czynnikami są: moĪliwoĞü pozyskiwania przez ludnoĞü związaną
z gospodarstwami pracy poza rolnictwem oraz przemiany demograficzne (Koáodziejczak
i Wysocki, 2015). Są to czynniki w zasadzie egzogeniczne wobec rolnictwa. Jednak
równieĪ sytuacja w rolnictwie ma wpáyw na wielkoĞü zatrudnienia w gospodarstwach
rolnych, poniewaĪ procesy modernizacji i unowoczeĞniania tego sektora wymuszają
stopniowe zmniejszanie nakáadów pracy. W sytuacji, kiedy pomimo wystĊpującego na
skutek tych procesów niskiego zapotrzebowania technologicznego na siáĊ roboczą,
zatrudnienie w gospodarstwach rolnych pozostaje wysokie, pojawia siĊ nadwyĪka
niewykorzystanej efektywnie siáy roboczej nazywana inaczej bezrobociem ukrytym lub
bezrobociem agrarnym (Koáodziejczak i Wysocki, 2015; W. Koáodziejczak, 2016b).
Konsekwencją wysokiego zatrudnienia w rolnictwie, poza duĪą skalą obciąĪenia
gospodarstw rolnych kosztami osobowymi, są potencjalne problemy na rynku pracy w
przypadku próby instytucjonalnego stymulowania procesów zmniejszania zatrudnienia w
tym sektorze. Zjawisko to nie jest jednak jednorodne, a obok obszarów o nadmiernym
zatrudnieniu w rolnictwie mogą, w ramach tego samego kraju, istnieü obszary niedoboru
siáy roboczej, uzupeániane np. imigrantami zarobkowymi z zagranicy (por. Wysocki i
Koáodziejczak, 2015; Górny i Kaczmarczyk, 2018). RównoczeĞnie, ze wzglĊdu na
niedopasowania o charakterze strukturalnym, pomimo istnienia wolnych miejsc pracy w
przemyĞle i usáugach, czeĞü ludnoĞci rolniczej nie moĪe podjąü zatrudnienia poza tym
sektorem. Problem ten jest bardziej rozlegáy, niĪ tylko przywoáywane czĊsto w literaturze
przedmiotu niewystarczające, lub niedostosowane do potrzeb pracodawców, kwalifikacje.
Przyczyny pozostawania ludnoĞci w nieefektywnym zatrudnieniu rolniczym mogą
dotyczyü w zasadzie kaĪdego niedostosowania jakoĞciowego, ale takĪe zbyt niskich stawek
páac oferowanych poza rolnictwem na lokalnych rynkach pracy, związków rodzinnych i
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spoáecznych zniechĊcających do migracji lub nieefektywnoĞci technologicznej procesów
produkcji rolniczej w sáabiej rozwiniĊtych gospodarstwach, jednak w tym przypadku
zatrudnienie jest „nadmierne” jedynie w sensie ekonomicznym.
Redukcja zatrudnienia w rolnictwie powinna byü pierwszym w kolejnoĞci sposobem
na zmniejszenie dysparytetu dochodowego miĊdzy ludnoĞcią rolniczą i utrzymującą siĊ z
pracy poza rolnictwem. Bez tego nie bĊdzie moĪliwa optymalizacja wykorzystania pracy,
ziemi i kapitaáu, trudniejsza bĊdzie takĪe minimalizacja negatywnego oddziaáywania
produkcji rolniczej na Ğrodowisko naturalne. SytuacjĊ komplikuje dodatkowo
zróĪnicowanie przestrzenne poziomu zatrudnienia w rolnictwie, nawet wewnątrz
poszczególnych krajów i regionów. Utrudnia to próby sformuáowania racjonalnej i
uniwersalnej polityki w tym zakresie i kaĪe odwoáywaü siĊ raczej do dziaáaĔ prowadzonych
w skali caáej gospodarki, niĪ tylko do polityki rolnej. Skuteczniejsze moĪe byü bowiem
„przyciąganie” siáy roboczej do sektorów pozarolniczych niĪ ewentualne próby jej
„wypychania” z rolnictwa, np. za pomocą instrumentów polityki rolnej. WczeĞniejsze
badania wskazują, Īe proces zmniejszania zatrudnienia w rolnictwie jest uwarunkowany
gáównie rozmiarami popytu na pracĊ w sektorach pozarolniczych, strukturalnym
dopasowaniem tego popytu do charakterystyki ludnoĞci wiejskiej, zwáaszcza związanej z
rolnictwem oraz (dáugookresowo) zmianami demograficznymi (Koáodziejczak i Wysocki,
2015).
Przykáad paĔstw w których rolnictwo posiada niewielki udziaá w sektorowej strukturze
zatrudnienia wskazuje jednak, Īe nie jest to warunek wystarczający do likwidacji
dysparytetu dochodowego rolników. NajwaĪniejszą barierą jest róĪnica w efektywnoĞci i w
tempie wzrostu tej efektywnoĞci pomiĊdzy rolnictwem a przemysáem i usáugami. Wynika
to juĪ z samej specyfiki rolnictwa i nie jest moĪliwe do wyeliminowania nawet w jego
przemysáowym modelu, a tym bardziej w modelu europejskim, w którym cele
ekonomiczne i produkcyjne nie są nadrzĊdnie traktowane wobec Ğrodowiskowych i
spoáecznych. Dlatego, chociaĪ instrumenty transferowe nie powinny byü traktowane
priorytetowo przed racjonalizacją nakáadów pracy, to nie moĪna ich pominąü i przy
pewnym, uzasadnionym technologicznie, ekonomicznie, przyrodniczo i spoáecznie
poziomie zatrudnienia w rolnictwie muszą jeĞli nie likwidowaü, to przynajmniej zmniejszaü
wielkoĞü tego dysparytetu. Instrumenty te są konieczne nawet w sytuacji opisywanego na
wstĊpie „przeszacowania” wynagrodzenia rolników. Kluczowym jest jednak ich ksztaát i
sposób dziaáania. Nie powinny one zastĊpowaü procesów przeksztaáceĔ struktury
zatrudnienia, a jedynie je uzupeániaü tak, aby same nie stawaáy siĊ siáą hamującą te
przemiany.

Podsumowanie i wnioski
1. NajwyĪszy udziaá zatrudnienia w rolnictwie w ogólnej liczbie pracujących w gospodarce
narodowej odnotowano w Rumunii, Buágarii, a nastĊpnie w Grecji, Polsce i Portugalii.
Najmniejszy udziaá zatrudnionych w rolnictwie wystĊpowaá w silnych gospodarczo
paĔstwach Europy Zachodniej: w Luksemburgu, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech
i Szwecji. WĞród paĔstw o niskim udziale rolnictwa w strukturze zatrudnienia znajdują siĊ
jednak takĪe przedstawiciele czĊĞci Ğrodkowej i wschodniej Europy: Sáowacja, Czechy
i Estonia.
2. PaĔstwa postsocjalistyczne o wysokim udziale rolnictwa w sektorowej strukturze
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zatrudnienia posiadają porównywalny miĊdzy nimi udziaá zatrudnienia w przemyĞle
(wyĪszy niĪ paĔstwa zachodnie), natomiast „nadwyĪka” zatrudnienia w rolnictwie
wystĊpująca w stosunku do Ğredniej UE odpowiada w nich, w przybliĪeniu, „niedoborowi”
zatrudnienia w usáugach. Zatem moĪna spodziewaü siĊ, Īe procesy zmian struktury
zatrudnienia bĊdą przebiegaáy z „pominiĊciem” klasycznego wzorca teorii trzech sektorów,
a uwalniania z rolnictwa ludnoĞü bĊdzie absorbowana przez sektor usáug.
3. Proces zmian sektorowej struktury zatrudnienia bĊdzie prawdopodobnie warunkowany
przez tempo wzrostu zapotrzebowania na usáugi, dostosowanie strukturalne dotyczące
dopasowania cech ludnoĞci rolniczej do zapotrzebowania na siáĊ roboczą w sektorze usáug
oraz tempo przeksztaáceĔ strukturalnych na wsi, zwáaszcza modernizacjĊ procesów
produkcji i konsolidacjĊ wáasnoĞci oraz uĪytkowania ziemi rolniczej.
4. Relacje pomiĊdzy udziaáem przemysáu w sektorowej strukturze zatrudnienia a wielkoĞcią
wytwarzanej przez przemysá WDB są zbliĪone w poszczególnych krajach. RównoczeĞnie,
„brakująca” w strukturze czĊĞü WDB w krajach o wysokim poziomie zatrudnienia
w rolnictwie uzupeániania jest przez sektor usáug. PaĔstwa te charakteryzują siĊ zwykle
niĪszą WDB w skali caáej gospodarki, moĪna wiĊc przypuszczaü, Īe WDB niewytworzona
przez „nadmiarowe” zatrudnienie w rolnictwie po prostu przepada. Z tego punktu widzenia,
wielkoĞü zatrudnienia w rolnictwie odpowiadająca utraconej WDB okreĞla w przybliĪeniu
poziom nieefektywnej nadwyĪki zatrudnienia w sektorze rolniczym, inaczej nazywanej
bezrobociem ukrytym.
5. Poza nielicznymi wyjątkami (Sáowacja i Estonia) wartoĞü WDB przypadająca na
pracownika zatrudnionego w rolnictwie byáa w 2016 roku znacznie niĪsza niĪ w przemyĞle
i usáugach. RóĪnice są widoczne w paĔstwach o bardzo wysokim zatrudnieniu w rolnictwie
(Rumunia, Buágaria, Grecja, Polska, Portugalia, Litwa, Sáowenia) ale równieĪ w paĔstwach
o niewielkim udziale rolnictwa w strukturze zatrudnienia (Irlandia, Austria, Dania, Niemcy,
Wielka Brytania, Luksemburg). ChociaĪ zjawisko wygląda podobnie, to ma róĪne
przyczyny w kaĪdej z tych grup. W paĔstwach mniej zamoĪnych, niska wartoĞü relacji
WDB per capita w rolnictwie w stosunku do pozostaáych sektorów wynika w znacznej
czĊĞci ze zbyt duĪej liczby zatrudnionych w rolnictwie. W paĔstwach bogatszych,
charakteryzujących siĊ relatywnie niskim poziomem zatrudnienia w rolnictwie, niska
wartoĞü relacji jest skutkiem przede wszystkim wysokiej WDB wytwarzanej w przemyĞle i
usáugach.
6. Przyjmując zasadĊ, Īe wynagrodzenie czynników produkcji powinno wynikaü przede
wszystkim z ich produktywnoĞci oraz przyjmując, Īe w dającej siĊ przewidzieü
perspektywie czasowej nie ma znaczących moĪliwoĞci zwiĊkszenia wartoĞci dodanej
generowanej przez rolnictwo naleĪy stwierdziü, Īe minimalizacja dysparytetu
dochodowego rolników jest moĪliwa poprzez dalszą ewolucjĊ sektorowej struktury
zatrudnienia w kierunku minimalizacji udziaáu w tej strukturze rolnictwa i zwiĊkszania
udziaáu sektorów pozarolniczych, zwáaszcza usáug.
7. Racjonalizacja poziomu zatrudnienia w rolnictwie jest takĪe drogą do poprawy poziomu
jego zrównowaĪania ekonomicznego i spoáecznego. Dopiero w dalszej kolejnoĞci powinny
byü uwzglĊdniane instrumenty oparte na transferach finansowych z sektorów
pozarolniczych do rolnictwa, poniewaĪ obciąĪają one bardziej efektywne sektory i
dáugookresowo mogą spowalniaü naturalną ewolucjĊ poziomu zatrudniania w rolnictwie.
Jednak ze wzglĊdu na niemoĪliwe do zniwelowania róĪnice efektywnoĞci wystĊpujące
pomiĊdzy rolnictwem i sektorami pozarolniczymi, przy pewnym, uzasadnionym
technologicznie, ekonomicznie, przyrodniczo i spoáecznie poziomie zatrudnienia w
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rolnictwie, transfery nadwyĪki wytworzonej w przemyĞle i usáugach muszą jeĞli nie
likwidowaü, to przynajmniej zmniejszaü wielkoĞü tego dysparytetu.
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