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SYSTEMY I SKALA PRODUKCJI A OBCIĄŻENIA  

ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE  

 

1. Wprowadzenie 

Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej zmieniało się w czasie. Poczynając od 

czasów średniowiecza, aż do początków dziewiętnastego wieku było ono głównym źródłem 

bogactwa narodów. Uważane było za jedyny dział produkcyjny, który nie tylko wytwarzał 

żywność, ale i inne dobra. Burzliwy rozwój przemysłu zapoczątkowany w połowie XIX wieku, 

a następnie usług, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku, spowodowały drastyczne 

zmniejszenie udziału rolnictwa w Produkcie Krajowym Brutto (PKB). Szczególnie intensywnie 

procesy te zachodziły w USA. Tendencje te przedstawiono na wykresie 1. Wynika z niego, że 

na początku XIX wieku udział rolnictwa w dochodzie narodowym w USA wynosił 72%, 

a udział pracujących w rolnictwie w zatrudnieniu ogółem 82%. Obecnie udział rolnictwa 

w PKB USA wynosi poniżej 1%, przy analogicznym udziale pracujących w tym dziale 

gospodarki. Podobne tendencje wystąpiły w krajach Europy Zachodniej oraz, w nieco 

mniejszym natężeniu, w Europie Środkowo-Wschodniej, wraz z Polską1.  

 

Wykres 1. Zmiany udziału rolnictwa w PKB i w zatrudnieniu w USA w latach 1810-2006 

 

 

 

 

 

 

  Źródło: Tomczak 2004. 

  

  Źródło: Tomczak 2004. 

W Polsce udział rolnictwa w PKB w 1950 r. wynosił 30% (Rocznik Statystyczny GUS 

1960), a udział zatrudnionych w rolnictwie w tym roku 55,6% (Jezierski, Leszczyńska 2003). 

Wielkości te wskazują na ówczesny rolniczy charakter polskiej gospodarki. W 2016 r. udział 

rolnictwa w PKB w Polsce wynosił 2,1%, zaś udział zatrudnionych w rolnictwie 14,5% 

                                                           
1 Mniej intensywne zmiany w tych krajach były spowodowane systemem socjalistycznym z gospodarką 

planową, który został im narzucony po II wojnie światowej i  trwał do 1990 r. 
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(Statistisches Jahrbuch … 2018, Mały Rocznik Statystyczny GUS 2019). Wysoki udział 

zatrudnionych w rolnictwie wynikał z zapóźnienia gospodarczego rozwoju naszego kraju. 

Przytoczone wskaźniki wbrew pozorom nie świadczą o spadku znaczenia rolnictwa 

w gospodarce narodowej. Pozostaje ono pierwszym i niezastąpionym ogniwem gospodarki 

żywnościowej, a także źródłem surowców dla przemysłu spożywczego, którego udział w 

tworzeniu PKB jest zdecydowanie wyższy niż rolnictwa. Obecnie od rolnictwa oczekuje się nie 

tylko produktów żywnościowych lecz również surowców dla innych dziedzin, w tym dla 

energetyki. Od rolników zaś oczekuje się coraz większej ochrony środowiska, w tym krajobrazu 

i klimatu, a także zachowania tradycji i kultury wiejskiej (Hervieu 2019). Realizacja tych 

funkcji łączy się nierozerwalnie z gospodarowaniem przestrzenią. Tereny wiejskie, których 

głównym elementem jest rolnictwo zajmują od 70 do 90% powierzchni poszczególnych 

krajów. Jednocześnie tereny wiejskie stają się miejscem zamieszkania ludności nierolniczej 

z miast, gdyż rozwój komunikacji i sieci dróg powoduje, że odległość przestała odgrywać 

decydującą rolę. Na terenach wiejskich Polski w 2017 r. mieszkało 39,8% ludności (Rocznik 

Statystyczny. Rolnictwa 2018). Znaczenie nowych funkcji rolnictwa podkreśla J. Wilkin. 

Przedstawiono je na rys. 1. 
 

Rysunek 1. Obszary wiejskie jako miejsce produkcji i konsumpcji 

 
Źródło: Wilkin 2010. 

Ponad 60% powierzchni terenów wiejskich to tereny rolnicze, które znajdują się we 

władaniu i użytkowaniu gospodarstw rolniczych o różnej wielkości i charakterze (Obszary 

wiejskie w Polsce 2011, Mały Rocznik Statystyczny GUS 2019).  Gospodarstwa te są głównym 

bądź dodatkowym źródłem dochodów rodzin rolniczych. 

Niezależnie od zmian w strukturze gospodarki narodowej, których skutkiem był spadek 

udziału rolnictwa w PKB, wystąpiły także zmiany w rolnictwie, a szczególnie w strukturze 

gospodarstw. Spowodowane były tendencjami występującym w gospodarce, a zwłaszcza w 

rynku. Polegały one na szybszym wzroście kosztów pracy w gospodarce narodowej od cen 

środków produkcji dla rolnictwa i cen zbytu produktów rolnych, których podstawowym 

elementem były wynagrodzenia jako efekt wzrostu i rozwoju gospodarczego kraju. Tendencje 

te przedstawiono na wykresie 2. 
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Wykres 2. Tendencje w zakresie kształtowania się kosztów pracy w gospodarce narodowej, 

cen środków produkcji dla rolnictwa i cen zbytu produktów rolnych w latach 1996-2018 

 
Źródło: Roczniki Statystyczne GUS 1998-2019. 

 

W okresie 1995-2018  koszty pracy w gospodarce narodowej,  zwiększyły się ponad 

sześć razy (6,51), ceny środków produkcji nabywanych przez rolników ponad trzy razy (3,31), 

a ceny zbytu produktów rolnych ponad dwa razy (2,47). Efektem tych tendencji był spadek 

jednostkowej opłacalności produkcji rolnej. W tej sytuacji rolnik chcąc uzyskać 

satysfakcjonujący dochód z gospodarstwa, przynajmniej na poziomie parytetowym2, musi 

zwiększać ekonomiczną wydajność własnej pracy, co wiąże się ze wzrostem skali produkcji. 

Podstawowymi sposobami zwiększania skali produkcji rolniczej jest powiększanie 

powierzchni gospodarstwa lub poziomu intensywności produkcji. W sytuacji występującej 

aktualnie nadwyżki produkcji, realnym sposobem zwiększania skali produkcji jest wzrost 

powierzchni gospodarstwa przez zakup ziemi lub jej dzierżawę.  

Warunkiem powiększania powierzchni jednych gospodarstw jest rezygnacja części 

innych rolników z dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Czynnikiem stymulującym te 

procesy jest poziom gospodarczego rozwoju kraju, który warunkuje powstawanie miejsc pracy 

poza rolnictwem (Sikorska 2013). Innymi czynnikami umożliwiającymi zwiększanie skali 

produkcji w gospodarstwach rolnych są procesy koncentracji i specjalizacji produkcji, które są 

źródłem wielu problemów.  

                                                           
2 Dochód parytetowy - dochód z gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na jednostkę nakładów pracy 

własnej rolnika (FWU – Family Work Unit) na poziomie wynagrodzeń zatrudnionych w gospodarce 

narodowej. 



Specjalizacja gospodarstw w produkcji roślinnej prowadzi do uproszczenia struktury 

produkcji i w rezultacie do zmniejszenia bioróżnorodności. W 2016 r. udział gospodarstw 

wyspecjalizowanych w uprawach polowych w całkowitej liczbie gospodarstw wynosił 56,5%, 

a ich udział w użytkowaniu ziemi 47,2% (Charakterystyka gospodarstw 2016).  

Były to gospodarstwa bez inwentarza żywego, w których na ogół występował 

niezrównoważony bilans substancji organicznej w glebie. W gospodarstwach 

wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej zwiększył się poziom koncentracji zwierząt, 

przejawiający się wzrostem liczby utrzymywanych zwierząt, co stawało się przyczyną 

lokalnych konfliktów między ludnością rolniczą a nierolniczą. Powodem były powstające 

odory i zwiększone natężenie hałasu, powodowane transportem. Z drugiej strony zwiększona 

koncentracja produkcji zwierzęcej stwarza zagrożenia środowiskowe, związane z 

zagospodarowaniem odchodów zwierzęcych i zwiększoną emisją gazów cieplarnianych, 

głównie metanu.  

Przedstawione procesy zachodzące w rolnictwie są przyczyną problemów, które wymagają 

rozwiązania. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: 

 sprzeczność wynikającą z potrzeby specjalizacji i intensyfikacji produkcji w 

gospodarstwach rolniczych a zagrożeniami środowiskowymi i klimatycznymi,  

 potrzebę koncentracji produkcji zwierzęcej z przyczyn ekonomicznych a zagrożenia 

środowiskowe i klimatyczne,  

 konflikt interesów między ludnością nierolniczą wsi a rolnikami prowadzącymi  

towarowe gospodarstwa rolne, 

 wzrost zainteresowania i poziomu wiedzy społeczeństwa owocujący zainteresowaniem 

jakością i warunkami produkcji rolniczej, a szczególnie dobrostanem zwierząt, co staje 

się przyczyną konfliktów między określonymi grupami społecznymi a rolnikami,  

 sprzeczność między celami polityki rolnej zakładającej wspieranie i utrzymywanie 

gospodarstw małych, które nie stanowią głównego źródła utrzymania rodzin rolniczych 

a ekonomicznymi celami rolników prowadzącymi wysokotowarowe gospodarstwa 

rolnicze. 
 

 


