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Synopsis. Celem artyku u jest omówienie zatrudnienia w kontek cie intensywno ci w rolnictwie pa stw 

Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech. Analiz  przeprowadzono dla 2016 roku. Badanie 

przeprowadzono za pomoc  analizy skupie . Do analizy przyj to nast puj ce cechy diagnostyczne: 

udzia  ludno ci czynnej zawodowo w rolnictwie z niskim poziomem wykszta cenia w ca kowitej liczbie 

ludno ci czynnej zawodowo (%), udzia  ludno ci zatrudnionej w rolnictwie w ludno ci zatrudnionej 

ogó em (%), produktywno  pracy w rolnictwie (EUR/AWU), udzia  warto ci dodanej dostarczanej 

przez sektor rolniczy (%), udzia  u ytków rolnych zarz dzanych przez gospodarstwa o du ej 

intensywno ci w u ytkach rolnych ogó em (%) oraz rednia ekonomiczna wielko  gospodarstw 

(SO/gospodarstwo w EUR). W wyniku zastosowania analizy skupie  podzielono badane pa stwa na 

cztery grupy. Zgodnie z wynikami w pa stwach o wysokim poziomie zatrudnienia w rolnictwie zwykle 

mniejszy jest udzia  warto ci dodanej dostarczanej przez sektor rolniczy. Natomiast w pa stwach o 

ni szym udziale zatrudnionych w rolnictwie intensywno  rolnictwa jest z regu y wi ksza. 

S owa kluczowe: zatrudnienie, intensywno  rolnictwa, pa stwa Unii Europejskiej 

Abstract. The objective of the article is to discuss employment in the context of the agriculture 

intensity in European Union countries based on selected features. The analysis was conducted for 

2016. Research was examined using the cluster analysis. The following diagnostic features were used 

for the analysis: share of working population in agriculture with low educational attainment in total 

working population (%), share of working population in agriculture in total working population (%), 

labour productivity in agriculture (EUR/AWU), distribution of GVA by primary sector (%), share of 

UAA managed by farms with high input intensity per ha (%), average economic farm size 

(SO/holding in EUR). As a result of the cluster analysis, the examined regions were divided into four 

groups. According to the results, in countries with high levels of employment in agriculture, the share 

of added value provided by the agricultural sector is usually smaller. However, in countries with a 

lower share of people employed in agriculture, the intensity of agriculture is usually higher. 
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Wprowadzenie 

Tradycyjnie intensywno  produkcji rolnej uzale niano od poniesionych nak adów. 

Rolnictwo intensywne na obszarach wi za o si  z du ymi nak adami na jednostk  

powierzchni upraw, b d  jednostk  hodowlan  oraz osi gni ciem w zwi zku z tym 

                                                            
1 dr, Katedra Polityki Ekonomicznej i Regionalnej Politechnika Koszali ska, ul. Kwiatkowskiego 6E, 

75-343 Koszalin, e-mail: luiza.ossowska@tu.koszalin.pl 
2 dr, Katedra Polityki Ekonomicznej i Regionalnej Politechnika Koszali ska, ul. Kwiatkowskiego 6E, 

75-343 Koszalin,e-mail: dorota.janiszewska@tu.koszalin.pl 



Zatrudnienie a intensywno  rolnictwa pa stw Unii Europejskiej     239 

wysokich przeci tnych plonów ro lin i efektów hodowli zwierz t. Nadal w zale no ci od 

proporcji nak adów pracy i kapita u wyró nia si  intensywn  gospodark  roln  

pracoch onn  oraz intensywn  gospodark  roln  kapita och onn  (Skrzypczak, 2002). 

Obecnie intensywno  produkcji rolniczej okre la si  zró nicowanymi wska nikami, 

odnosz cymi si  m.in. do warunków strukturalno-organizacyjnych, i ekonomicznych 

(G owacki, 2002; Kasztelan, 2008). 

Nale y równie  doda , e wed ug rozwini tej w latach 30. XX w. przez Fishera, 

Clarka i Fourastiego koncepcji trójsektorowego podzia u gospodarki wraz z rozwojem 

gospodarczym maleje znaczenie sektora rolnego (cyt. za: Kwiatkowski 1980). St d jednym 

z g ównych problemów rolnictwa wielu krajów jest nadmierne zatrudnienie (Szczukocka 

2012). 

Pa stwa Unii Europejskiej realizuj  Wspóln  Polityk  Roln , w ród efektów której 

wymienia si : zwi kszenie wydajno ci rolnictwa, a tak e odpowiedni poziom ycia 

ludno ci (Bielecki 2010). W zwi zku ze specyfik  dzia alno ci rolniczej wsparcie udzielane 

w ramach prowadzonej Wspólnej Polityki Rolnej ma na celu m.in. modernizacj  

i restrukturyzacj  sektora rolnego, a tak e zró nicowanie aktywno ci na obszarach 

wiejskich (Sienkiewicz 2009). S  to dzia ania zwi zane z popraw  intensywno ci przy 

jednoczesnych zabiegach przeciwdzia aj cych nadmiernemu zatrudnieniu w rolnictwie. 

Cele i metody bada  

Celem bada  jest omówienie zatrudnienia w kontek cie intensywno ci rolnictwa 

w pa stwach Unii Europejskiej
 
na podstawie wybranych cech. Uwzgl dniaj c przes anki 

merytoryczne i dost pno  danych do analizy przyj to nast puj ce cechy diagnostyczne: 

 udzia  ludno ci czynnej zawodowo w rolnictwie z niskim poziomem 

wykszta cenia w ca kowitej liczbie ludno ci czynnej zawodowo (%), 

 udzia  ludno ci zatrudnionej w rolnictwie w ludno ci zatrudnionej ogó em (%), 

 produktywno  pracy w rolnictwie (EUR/AWU), 

 udzia  warto ci dodanej dostarczanej przez rolnictwo (%), 

 udzia  u ytków rolnych zarz dzanych przez gospodarstwa o du ej intensywno ci 

na ha w u ytkach rolnych ogó em (%), 

 rednia ekonomiczna wielko  gospodarstw (SO/gospodarstwo w EUR). 

Dane, na podstawie których dokonano analizy pochodz  z publikacji Eurostatu: 

Agriculture, forestry and fishery statistics – edycji 2017 (Agriculture…, 2017) oraz 
publikacji Komisji Europejskiej: Cap context indicators 2014-2020 (European 
Commission…, 2017). Analiz  zró nicowania badanego zjawiska przeprowadzono dla 
roku 20163. 

Zró nicowanie pa stw Unii Europejskiej pod wzgl dem zatrudnienia w rolnictwie 
oraz intensywno ci rolnictwa okre lono za pomoc  analizy skupie . W badaniach 
pos u ono si  tzw. odleg o ci  euklidesow , która rozumiana jako funkcja podobie stwa, 
pozostaje w cis ym zwi zku z geometryczn  interpretacj  obserwacji wielowymiarowej. 

                                                            
3 Z uwagi na brak danych dla roku 2016, w zakresie udzia u u ytków rolnych zarz dzanych przez gospodarstwa 
o du ej intensywno ci na ha w u ytkach rolnych ogó em, przyj to do analizy dane z 2015 roku, natomiast dla 
redniej ekonomicznej wielko ci gospodarstw (SO/gospodarstwo w EUR) przyj to dane dla 2013 roku. 
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Odleg o  euklidesow  obliczono wed ug nast puj cej formu y (Parysek, Wojtasiewicz 
1979): 
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gdzie: dik – odleg o  pomi dzy i-tym i k-tym obiektem (dla i = k = 1, 2, ..., n), xij – warto  
j-tej zmiennej dla i-tego obiektu (dla j = 1, 2, ..., m), xkj – warto  j-tej zmiennej dla k-tego 
obiektu. 

Do oblicze  wykorzystano zmienne standaryzowane wed ug nast puj cej formu y: 
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gdzie: jx  - rednia arytmetyczna dla j-tej cechy prostej, js  - odchylenie standardowe. 
Funkcja podobie stwa stanowi podstaw  przeprowadzania operacji tworzenia skupie  

na zasadzie grupowania. W pracy wykorzystano metod  tworzenia skupie  J.H. Warda, 
polegaj c  na czeniu tych skupie , które jako ca o  zapewniaj  minimum sumy 
kwadratów odleg o ci od rodka ci ko ci nowego skupienia, które tworz  (Parysek, 
Wojtasiewicz 1979). 

Wyniki 

W pa stwach Unii Europejskiej udzia  ludno ci czynnej zawodowo w rolnictwie 
o niskim poziomie wykszta cenia w ca kowitej liczbie ludno ci czynnej zawodowo 
charakteryzuje si  znacznym zró nicowaniem4. Warto ci tego wska nika wahaj  si  od 
4,1% do 90,2%, przy redniej dla pa stw Unii Europejskiej 36,1% (rys. 1). Najni sze 
warto ci odnotowano w Czechach (4,1%), na S owacji (5,3%), Litwie (10,9%) 
w Niemczech (13,0%) oraz Polsce (15,6%). Natomiast zdecydowanie wy sze warto ci 
w zakresie analizowanego wska nika odnotowano na Malcie (90,2%), w Portugalii 
(87,6%), Hiszpanii (72,5%), Grecji (64,2%) oraz na Cyprze (61,5%). 

Udzia  ludno ci pracuj cej w rolnictwie w ludno ci pracuj cej ogó em charakteryzuje 
si  mniejszym zró nicowaniem ni  wykszta cenie. Warto ci w tym przypadku wahaj  si  
od 0,9% do 22,5%, przy redniej dla wszystkich pa stw Unii Europejskiej 4,6% (rys. 2). 
Najni sze warto ci w zakresie badanej cechy odnotowano w Luksemburgu (0,9%), na 
Malcie (1,0%), w Wielkiej Brytanii (1,0%), Belgii (1,2%) oraz Niemczech (1,2%). Wy szy 
udzia  zatrudnienia odnotowano natomiast w Rumunii (22,5%), Grecji (11,9%), Polsce 
(10,0%), na Litwie (6,9%) oraz w Portugalii (6,4%). 

W pa stwach Unii Europejskiej produktywno  pracy w rolnictwie waha si  od 4,3 
tys. EUR/AWU do 72,3 tys. EUR/AWU przy redniej dla wszystkich pa stw 19,2 tys. 
EUR/AWU (rys. 3). Najni sze warto ci w zakresie badanego wska nika odnotowano 
w Polsce (4,3 tys. EUR/AWU), na otwie (4,6 tys. EUR/AWU), Chorwacji (5,3 tys. 

                                                            
4 W przypadku Luksemburga wyst pi  brak danych. 
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EUR/AWU), Rumunii (5,3 tys. EUR/AWU) oraz S owenii (5,8 tys. EUR/AWU). 
Zdecydowanie wy sz  produktywno  pracy w rolnictwie odnotowano w takich pa stwach 
jak: Holandia (72,3 tys. EUR/AWU), Belgia (37,1 tys. EUR/AWU), Dania (34,8 tys. 
EUR/AWU), Francja (33,5 tys. EUR/AWU) oraz Wielka Brytania (32,5 tys. EUR/AWU). 

 

 

Rys 1. Udzia  ludno ci czynnej zawodowo 
w rolnictwie z niskim poziomem wykszta cenia 
w ca kowitej liczbie ludno ci czynnej zawodowo 
w 2016 roku (%) 

Fig 1. Share of working population in agriculture 
with low educational attainment in total working 
population in 2016 (%) 

ród o: Obliczenia w asne na podstawie: 
Agriculture, forestry and fishery statistics – 2017 
edition (2017), Eurostat, Luxemburg, s. 33. 

Rys 2. Udzia  ludno ci zatrudnionej w rolnictwie 
w ludno ci zatrudnionej ogó em w 2016 roku (%) 

Fig 2. Share of working population in agriculture 
in total working population in 2016 (%) 

ród o: Obliczenia w asne na podstawie: European 
Commission (2017), Cap context indicators 2014-
2020, Agriculture and Rural Development s. 56. 

Udzia  warto ci dodanej dostarczanej przez sektor rolniczy w pa stwach Unii 
Europejskiej charakteryzuje si  ma ym zró nicowaniem. Warto ci analizowanego 
wska nika wahaj  si  od 0,3% do 4,7%, przy redniej dla wszystkich pa stw Unii 
Europejskiej 2,3% (rys. 4). Najwy sze warto ci odnotowano w Bu garii (4,7%), na 
W grzech (4,4%), w Rumunii (4,3%), Chorwacji (4,1%) oraz Grecji (4,0%). Natomiast 
najni sze warto ci wyst puj  w Luksemburgu (0,3%), Wielkiej Brytanii (0,6%), 
Niemczech (0,6%), Belgii (0,7%) oraz Irlandii (1,0%). 

W odniesieniu do udzia u u ytków rolnych zarz dzanych przez gospodarstwa o du ej 
intensywno ci odnotowano znaczne zró nicowanie w pa stwach Unii Europejskiej. 
Warto ci badanej cechy wahaj  si  od 4,6% do 88,7% przy redniej dla wszystkich pa stw 
31,0% (rys. 5). Najni sze warto ci odnotowano w Bu garii (4,6%), Rumunii (4,8%), Estonii 
(8,2%) oraz otwie (10,0%). Natomiast zdecydowanie wy sze wyniki odnotowano 

W %: 
poni ej 19 
19 – 36 
36 – 53 
powy ej 53 

W %: 
poni ej 2 
2 – 4 
4 – 6 
powy ej 6 
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w Holandii (88,7%), Belgii (73,8%), Niemczech (57,8%), Luksemburgu (54,6%), na 
Malcie (54,4%) oraz we Francji (51,4%). 

W pa stwach Unii Europejskiej równie  ekonomiczna wielko  gospodarstw jest 
znacznie zró nicowana, warto ci w tym zakresie wahaj  si  od 3,3 SO/gospodarstwo 
wEUR do 303,8 SO/gospodarstwo w EUR, przy redniej dla ca ego badanego obszaru 72,9 
SO/gospodarstwo w EUR (rys. 6.). Najni sze warto ci w zakresie badanej cechy 
odnotowano w Rumunii (3,3, SO/gospodarstwo w EUR), na Malcie (10,3 SO/gospodarstwo 
w EUR), Litwie (11,2 SO/gospodarstwo w EUR), W grzech (11,4 SO/gospodarstwo 
w EUR) oraz w Grecji (11,4 SO/gospodarstwo). Natomiast zdecydowanie wi ksze warto ci 
odnotowano w Holandii (303,8 SO/gospodarstwo w EUR), Danii (246,7 SO/gospodarstwo 
w EUR), Belgii (222,6 SO/gospodarstwo w EUR), Czechach (169,4 SO/gospodarstwo 
w EUR) oraz Niemczech (162,3 SO/gospodarstwo w EUR). 

 

 

Rys. 3. Produktywno  pracy w rolnictwie w 2016 
roku (EUR/AWU) 

Fig 3. Labour productivity in agriculture in 2016 
(EUR/AWU) 

ród o: Obliczenia w asne na podstawie: European 
Commission (2017), Cap context indicators 2014-
2020, Agriculture and Rural Development, s. 49. 

Rys. 4. Udzia  warto ci dodanej dostarczanej przez 
sektor pierwszy w 2016 roku (%) 

Fig 4. Distribution of GVA by primary sector in 
2016 (%) 

ród o: Obliczenia w asne na podstawie: European 
Commission (2017), Cap context indicators 2014-
2020, Agriculture and Rural Development, s. 44. 

Uwzgl dniaj c wybrane wska niki i stosuj c metod  wielowymiarow  – analiz  
skupie  – badane pa stwa Unii Europejskiej podzielno na cztery grupy zró nicowane pod 
wzgl dem zatrudnienia i intensywno ci w rolnictwie (tab. 1., rys. 7). Grup  I utworzy o 
osiem pa stw tj.: Belgia, Dania, Niemcy, Francja, Luksemburg, Holandia, Szwecja oraz 
Wielka Brytania. Cech  charakterystyczn  pa stw skupionych w tej grupie jest najwy sza 
spo ród wszystkich grup produktywno  pracy w rolnictwie, która ukszta towa a si  na 
poziomie rednio 37,5 tys. EUR/AWU, przewy szaj c prawie dwukrotnie redni  dla 

W tys. EUR/AWU%: 
poni ej 10 
10 – 21 
21 – 32 
powy ej 32 

W %: 
poni ej 1,2 
1,2 – 2,5 
2,5 – 3,8 
powy ej 3,8 
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ca ego badanego obszaru. Ponadto w pa stwach tej grupy odnotowano równie  najwy szy 
udzia  u ytków rolnych zarz dzanych przez gospodarstwa o du ej intensywno ci, który 
wniós  rednio 55,2%. W grupie tej odnotowano równie  najwy sz  ekonomiczn  wielko  
gospodarstw ( rednio 174,3 SO/gospodarstwo w EUR), która przewy szy a redni  dla 
ca ego badanego obszaru ponad 2,5 krotnie. Warto podkre li , i  pa stwa tej grupy 
charakteryzowa y si  ponadto najni szym udzia em zatrudnienia w rolnictwie, 
kszta tuj cym si  na poziomie 1,6% oraz najni szym udzia em warto ci dodanej 
dostarczanej przez sektor pierwszy gospodarki (zaledwie 1,0%). 

 

 
Rys. 5. Udzia  u ytków rolnych zarz dzanych 
przez gospodarstwa o du ej intensywno ci na ha w 
u ytkach rolnych ogó em w 2015 roku (%) 

Fig. 5. Share of UAA managed by farms with high 
input intensity per ha in 2015 (%) 

ród o: Obliczenia w asne na podstawie: European 
Commission [2017], Cap context indicators 2014-
2020, Agriculture and Rural Development, s. 140. 

Rys. 6. rednia ekonomiczna wielko  gospodarstw 
(SO/gospodarstwo w EUR) w 2013 roku 

Fig. 6. Average economic farm size in 2013 
(SO/holding in EUR) 

ród o: Obliczenia w asne na podstawie: European 
Commission [2017], Cap context indicators 2014-
2020, Agriculture and Rural Development, s. 70. 

Grup  II podobnie jak I równie  utworzy o osiem pa stw tj.: Bu garia, Grecja, 
Chorwacja, otwa, Litwa, W gry, Polska oraz Rumunia. Pa stwa tej grupy charakteryzuj  
si  najwy szym spo ród pozosta ych grup udzia em zatrudnienia w rolnictwie, który 
ukszta towa  si  na poziomie 9,2% przekraczaj c ponad dwukrotnie redni  dla ca ego 
badanego obszaru. Ponadto w grupie tej odnotowano równie  wysoki udzia  warto ci 
dodanej dostarczanej przez pierwszy sektor. Dodatkowo w pa stwach tej grypy 
odnotowano najni sz  w ród reszty grup produktywno  pracy w rolnictwie, która 
ukszta towa a si  na poziomie 6,7 tys. EUR/AWU. Równie  w przypadku udzia u u ytków 
rolnych zarz dzanych przez gospodarstwa o du ej intensywno ci odnotowano najni sz  
warto , która ukszta towa a si  na poziomie 14,0%, b d c ponad dwukrotnie ni sz  ni  
rednia dla wszystkich pa stw UE. Najni sz  warto  w porównaniu z pozosta ymi 

grupami odnotowano tak e w zakresie ekonomicznej wielko ci gospodarstw, która w tej 
klasie osi gn a poziom 11,3 SO/gospodarstwo w EUR. Udzia  ludno ci pracuj cej 

W %: 
poni ej 12 
12 – 28,5 
28,5 – 44,5 
powy ej 44,5 

W SO/gospodarstwo w EUR: 
poni ej 13 
13 – 40 
40 – 67 
powy ej 67 
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w rolnictwie o niskim wykszta ceniu okaza  si  zbli ony do warto ci redniej dla ca ego 
obszaru i wyniós  35,1%. 

Tabela 1. Zró nicowanie pa stw UE pod wzgl dem wska ników charakteryzuj cych zatrudnienie i intensywno  
w rolnictwie – wska niki wed ug poszczególnych grup 

Table 1. Diversification of EU member states in terms of indicators characterizing the employment and intensity in 
agriculture – indicators by typological groups 

Wyszczególnienie Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Ogó em 

Udzia  ludno ci czynnej zawodowo w rolnictwie z 
niskim poziomem wykszta cenia w ca kowitej 
liczbie ludno ci czynnej zawodowo (%) 

23,8 35,1 23,7 74,6 36,1 

Udzia  ludno ci zatrudnionej w rolnictwie w 
ludno ci zatrudnionej ogó em (%) 

1,6 9,2 3,4 3,6 4,6 

Produktywno  pracy w rolnictwie (EUR/AWU) 37 498,9 6 698,3 1 3108,7 18 420,0 1 9194,2 

Udzia  warto ci dodanej dostarczanej przez sektor 
pierwszy (%) 

1,0 3,9 2,3 2,1 2,3 

Udzia  u ytków rolnych zarz dzanych przez 
gospodarstwa o du ej intensywno ci na ha w 
u ytkach rolnych ogó em (%) 

55,2 14,0 23,6 29,7 31,0 

rednia ekonomiczna wielko  gospodarstw 
(SO/gospodarstwo w EUR) 

174,3 11,3 62,0 24,4 72,9 

Liczba jednostek 8 8 7 5 28 

ród o: obliczenia w asne. 

 
Rys.7. Zró nicowanie pa stw UE pod wzgl dem wska ników charakteryzuj cych zatrudnienie i intensywno  
w rolnictwie – grupy typologiczne (skupienia) 

Fig. 7. Diversification of EU member states in terms of indicators characterizing the employment and intensity in 
agriculture – typological groups (clusters) 

ród o: obliczenia w asne. 
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Grup  III utworzy o siedem pa stw tj.: Czechy, Estonia, Irlandia, Austria, S owenia, 
S owacja oraz Finlandia. W pa stwach tej grupy zaobserwowano najni szy w ród 
wydzielonych grup udzia  zatrudnionych o niskim wykszta ceniu w rolnictwie w czynnych 
zawodowo ogó em. Ponadto grupa ta charakteryzuje si  ni szym od redniej dla ca ego 
badanego obszaru udzia em zatrudnionych w rolnictwie, który nie przekroczy  3,5%. Na 
poziomie redniej w tej grupie odnotowano udzia  warto ci dostarczanej przez sektor 
pierwszy, który ukszta towa  si  na poziomie 2,3% oraz ekonomiczn  wielko  
gospodarstw, która wynios a 62,0 SO/gospodarstwo w EUR. Natomiast poni ej redniej w 
tej grupie ukszta towa a si  produktywno  pracy w rolnictwie, która osi gn a 13,1 tys. 
EUR/AWU. 

Ostatni  IV grup  utworzy o pi  pa stw, tj.: Hiszpania, W ochy, Cypr, Malta oraz 
Portugalia. Cech  charakterystyczn  tej grupy jest najwy szy ze wszystkich grup udzia  
zatrudnionych w rolnictwie o niskim wykszta ceniu w ród ludno ci czynnej zawodowo, 
który ukszta towa  si  na poziomie 74,6%, przewy szaj c ponad dwukrotnie redni  dla 
ca ego badanego regionu. Ponadto pa stwa tej grupy cechuj  si  do  nisk  ekonomiczn  
wielko ci  gospodarstw na poziomie 24,4 SO/gospodarstwo w EUR. Jest to warto  prawie 
trzykrotnie ni sza od redniej dla ca ego badanego regionu. Natomiast pozosta e przyj te 
do bada  cechy tj.: udzia  zatrudnionych w rolnictwie, produktywno  pracy w rolnictwie, 
udzia  warto ci dodanej dostarczanej przez pierwszy sektor oraz udzia  u ytków rolnych 
zarz dzanych przez gospodarstwa o du ej intensywno ci na ha ukszta towa y si  na 
poziomie zbli onym do warto ci redniej dla ca ego badanego obszaru. 

Dyskusja 

Jak podkre la Baer-Nawrocka (2017) do wiadczenia wielu pa stw europejskich 
pokazuj , e wraz z rozwojem gospodarczym sektor rolny zmienia swój tradycyjny 
charakter na bardziej przemys owy. Dzieje si  to przy jednoczesnym zmniejszeniu roli 
rolnictwa w gospodarce narodowej mierzonej udzia em w tworzeniu PKB i zatrudnieniu. 
Z regu y im kraj wy ej rozwini ty pod wzgl dem spo eczno-gospodarczym tym ni szy 
udzia  rolnictwa w gospodarce narodowej, jak i w strukturze zatrudnienia (Godlewska-
Majkowska, 2009). Nie oznacza to marginalizacji rolnictwa, gdy  pe ni ono wa ne funkcje: 
gospodarcze, spo eczne i ekologiczne (Grudzi ska, Krynicka-Tarnacka, 2003; Szczukocka, 
2012). Warunkiem spe nienia tych funkcji jest jednak inicjowanie nowych rozwi za  
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, sprzyjaj cych jak najlepszemu 
zaspokojeniu potrzeb ludzi (Godlewska-Majkowska, 2009). 

Wskazuje si  na du e zró nicowanie pa stw Unii Europejskiej zarówno pod 
wzgl dem zatrudnienia i kosztów pracy w rolnictwie (Employment in European 
Agriculture, 2014), jak i w zakresie intensywno ci i produktywno ci (Baráth, Fert , 2016). 
Jednocze nie nale y doda , e oba procesy w uj ciu dynamicznym podlegaj  pozytywnym 
zmianom (Productivity in EU agriculture - slowly but steadily growing, 2016). 

W perspektywie d ugookresowej efektem przemian, które zachodz  w sektorze rolnym 
jest g ównie poprawa produktywno ci rolnictwa, która pozwala na przeniesienie zasobów 
do sektorów o wy szej wydajno ci. Zdaniem Parzonko (2016) zasoby pracy odgrywaj  
bardzo wa n  rol  w procesie produkcji rolniczej, jednak ich nadwy ka mo e stanowi  
problem. Jak podkre la Wo  (2004) wzrost konkurencyjno ci wytwarzanych produktów, 
poprawa wydajno ci pracy i relacji pomi dzy czynnikami produkcji, szczególnie 
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w odniesieniu do rolnictwa, mo e dokona  si  g ównie przez redukcj  stanu zatrudnienia. 
W rezultacie spowoduje to wzrost produktywno ci w ca ej gospodarce narodowej. 
Ko cowym efektem tego procesu jest wysoka produktywno  rolnictwa o niskim udziale 
pracuj cych w gospodarce narodowej ogó em (Baer-Nawrocka 2017). Z tego powodu 
realizacja Wspólnej Polityki Rolnej jest szczególnie wa na dla pa stw rodkowo-
wschodniej cz ci Europy, gdy  mo e przyczyni  si  do zmian strukturalnych w ich 
rolnictwie (Dzun, 2012). 

Analizuj c intensywno  rolnictwa nale y podkre li , e Unia Europejska nale y do 
wiod cych eksporterów i importerów produktów rolnych na wiecie. Jednak warto doda , 
e jest to wynikiem wysokiego udzia u poszczególnych pa stw UE w mi dzynarodowej 

wymianie, a nie jej globalnej pozycji (Grochowska, 2012). W ród najwi kszych 
importerów i eksporterów wiatowych znajduj  si , takie pa stwa Unii Europejskiej jak: 
Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, W ochy oraz Hiszpania (FAO…, 
2010). Warto podkre li , i  s  to w wi kszo ci kraje, które znalaz y si  z grupie I 
przeprowadzonej klasyfikacji. 

Podsumowanie 

W zwi zku z coraz wi kszymi wymaganiami zwi zanymi z jako ci  ywno ci, 
odpowiednia intensywno  i produktywno  rolnictwa, a tak e odpowiednie wykorzystanie 
posiadanych czynników produkcji w tym g ównie pracy jest niezwykle wa na dla dalszego 
rozwoju spo eczno-gospodarczego. W artykule podj to prób  omówienia zatrudnienia 
w kontek cie intensywno ci rolnictwa w pa stwach Unii Europejskiej na podstawie 
wybranych cech. 

W wyniku przeprowadzonych analiz podzielono kraje UE na cztery grupy 
zró nicowane pod wzgl dem wska ników zatrudnienia i intensywno ci w rolnictwie. 
Grupa I obejmuje pa stwa zlokalizowane w centralnej i pó nocnej cz ci Europy, które 
cechuj  si  wysok  intensywno ci  rolnictwa oraz niskim poziomem zatrudnienia 
w rolnictwie i udzia em warto ci dodanej dostarczanej przez sektor pierwszy gospodarki. 
Grup  II utworzy y pa stwa zlokalizowane we wschodniej cz ci Europy, które 
charakteryzuj  si  wysokim udzia em ludno ci zatrudnionej w rolnictwie i wysokim 
udzia em warto ci dodanej dostarczanej przez pierwszy sektor oraz nisk  intensywno ci  
rolnictwa. Grupa III obejmuje kraje zlokalizowane w pó nocnej i rodkowej cz ci Europy, 
które charakteryzuj  si  do  niskim poziomem zatrudnienia w rolnictwie oraz redni  
intensywno ci  rolnictwa. Grupa IV zosta a utworzona przez pa stwa po udniowej cz ci 
Europy, których cech  charakterystyczn  jest do  wysoki udzia  zatrudnionych 
w rolnictwie i bardzo wysoki udzia  zatrudnionych w rolnictwie o niskim poziomie 
wykszta cenia oraz ni sza ni  przeci tna intensywno  rolnictwa. 

Przeprowadzona analiza potwierdza fakt, i  w pa stwach o wysokim poziomie 
zatrudnienia w rolnictwie oraz wysokim udziale osób zatrudnionych o niskim poziomie 
wykszta cenia zwykle mniejszy jest udzia  warto ci dodanej dostarczanej przez sektor 
pierwszy gospodarki oraz charakteryzuj  si  mniejsz  intensywno ci  rolnictwa. Natomiast 
w pa stwach o ni szym udziale zatrudnionych w rolnictwie i niewielkim udziale 
zatrudnionych o niskim poziomie wykszta cenia intensywno  rolnictwa jest z regu y 
zdecydowanie wi ksza. Zró nicowanie to wynika tak e z ró nic historycznych 
kszta tuj cych sytuacj  w rolnictwie poszczególnych pa stw. 
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