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Abstrakt. Przedstawiono tendencje zmian kosztów pracy w gospodarce narodowej, cen środków produkcji 
rolniczej kupowanych przez  rolników i cen zbytu produktów rolniczych. Stwierdzono, że ceny czynników 
zewnętrznych rosły szybciej niż ceny zbytu produktów rolniczych. Tendencje te spowodowały spadek jed-
nostkowej opłacalności produkcji rolniczej i konieczny wzrost powierzchni gospodarstw w celu osiągnięcia 
dochodu z gospodarstwa na poziomie parytetowym.

Wstęp
W analizach działalności gospodarczej uprawniona jest teza o potrzebie stosowania podejścia 

systemowego. Zakłada ono, że wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza, a w szczególności  
w rolnictwie jest uzależniona od wielu różnych czynników. Znaczenie podejścia systemowego 
podkreślali m.in. Manteuffel [1984], Steffen i Born [1995]. Produkcja rolnicza prowadzona jest 
w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych1. Na ich funkcjonowanie – organizację, kieru-
nek produkcji i poziom intensywności produkcji wywierają wpływ dwie grupy czynników (sił). 
Według Brinkmanna [Manteuffel 1984], są to tzw. siły integrujące i różnicujące.

 Siły integrujące znajdują się w gospodarstwie i skłaniają je do wewnętrznego zbilansowania 
w zakresie: pracy, nawożenia organicznego, pasz, utrzymania płynności, a także do pełnego i 
równomiernego wykorzystania czynników produkcji, a przede wszystkim do ograniczenia ryzyka. 
W efekcie skłaniają gospodarstwo do wielostronnej produkcji. 

Druga grupa sił, tzw. różnicujących znajduje się w otoczeniu gospodarstwa, głównie rynkowym 
i instytucjonalnym. Rynek wymaga od gospodarstw, dużych, jednolitych pod względem jakości 
towarów, dostarczanych terminowo. Te wymogi, stawiane głównie przez przedsiębiorstwa handlo-
we i przetwórcze skłaniają gospodarstwa rolnicze do zwiększania skali produkcji i specjalizacji. 
Procesy ekonomiczne zachodzące w otoczeniu wywierają wpływ na sytuację gospodarstw. Do 
najbardziej istotnych należy zaliczyć kształtowanie się:  kosztów pracy w gospodarce narodowej 
(poza rolnictwem), cen środków produkcji dla rolnictwa i cen zbytu produktów rolniczych. Koszty 
pracy poza rolnictwem wpływają na sytuację dochodową rolników, podobnie jak ceny środków 
produkcji nabywanych przez rolników i ceny zbytu produktów rolniczych. Na kształtowanie się 
tych cen rolnicy praktycznie nie mają wpływu. Muszą się do nich dostosowywać. 

1 W dyscyplinie naukowej, jaką jest ekonomika i organizacja gospodarstw, rozróżnia się pojęcie gospodarstwa i przed-
siębiorstwa. Gospodarstwo to zespół trzech czynników produkcji: ziemi, pracy i kapitału, nastawiony na wytwarzanie 
produktów rolniczych, natomiast przedsiębiorstwo rolnicze to zespół tych samych czynników produkcji nastawiony 
na wytwarzanie produktów rolniczych w celu ich sprzedaży. Stąd gospodarstwa, tzw. indywidualne lub rodzinne 
prowadzące produkcję towarową mają charakter przedsiębiorstw. Od strony prawnej są to przedsiębiorstwa osoby 
fizycznej.
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Ze względu na znaczenie sił tkwiących w otoczeniu gospodarstw, przedstawiono tendencje w 
zakresie kształtowania się kosztów pracy w gospodarce narodowej,  cen środków do produkcji 
rolniczej i cen zbytu produktów rolniczych oraz ich wpływ na wyniki ekonomiczne  gospodarstw 
rolniczych. 

Zmiany w poziome i relacjach kosztów czynników produkcji w latach 1995-2011
Koszty pracy w gospodarce narodowej, w działach pozarolniczych w sposób pośredni wpływają 

na sytuację dochodową rolników. Głównym składnikiem kosztów pracy w gospodarce narodowej 
są wynagrodzenia. Źródłem wynagrodzenia za pracę rolnika we własnym gospodarstwie jest 
dochód uzyskiwany z gospodarstwa rolnego2. Jest on porównywalny z wynagrodzeniem netto 
osób pracujących poza rolnictwem. Rolnik swoją sytuację dochodową ocenia przez pryzmat 
dochodów z pracy ludzi pracujących w działach pozarolniczych. Ponadto koszty pracy poza 
rolnictwem wpływają na poziom kosztów pracy najemnej w rolnictwie. Na poziom dochodów 
rolników wpływają w sposób bezpośredni relacje między cenami środków produkcji dla rolnictwa, 
a cenami zbytu produktów rolniczych.

Na rysunku 1 przedstawiono kształtowanie się kosztów pracy w gospodarce narodowej w latach 
1995-2011 oraz cen środków produkcji dla rolnictwa i cen zbytu produktów rolniczych. Z przed-
stawionych liczb wynika, że najwyższą dynamikę wzrostu miały wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej. Wskaźnik wzrostu w 2011 roku w stosunku do 1995 r. wynosił 507,3%. Oznacza to, 
że w analizowanych 17 latach, wynagrodzenia poza rolnictwem wzrosły około 5-krotnie. Wzrost 
miał charakter ciągły i przedstawić go można w postaci funkcji liniowej:

Y = 26,21x + 86,059 

gdzie:
Y – wskaźnik wzrostu,
x – kolejne lata.

Współczynnik determinacji R2  = 0,987 wskazuje na bardzo dobre odzwierciedlenie tendencji. 
Wskaźnik wzrostu cen środków produkcji dla rolnictwa w tym okresie wynosił 303,31%. Również 
przebiegał w formie funkcji liniowej, przy współczynniku determinacji  R2 = 0,9786. Wskaźnik 
wzrostu cen produktów rolnych sprzedawanych przez rolników był zdecydowanie niższy i wy-
nosił 225,98%. Miał również charakter funkcji liniowej, jednak mniej wyrównany. Współczynnik 
determinacji r2 = 0,8691 wskazuje na pewne wahania. 

W uogólnieniu można stwierdzić, że w analizowanym okresie wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej wzrosły około 5-krotnie, ceny środków produkcji dla rolnictwa wzrosły 3-krotnie, a 
ceny zbytu produktów rolniczych 2,3 raza. Wskaźnik nożyc cen wskazujący relację między tempem 
wzrostu cen produktów rolniczych, a tempem wzrostu cen środków produkcji w analizowanych 7 
latach miał wartość wyższą od 100%, natomiast w pozostałych 10 latach poniżej 100%. Wskaźnik 
nożyc cen w całym analizowanym okresie wynosił 74,7%, co oznacza, że ceny produktów rolnych 
sprzedawanych przez rolników rosły około 26% wolniej niż ceny środków produkcji nabywanych 
przez rolników. Te tendencje występują we wszystkich krajach o gospodarce rynkowej. Mają 
charakter prawidłowości ponadczasowych. Na tę prawidłowość zwrócił uwagę również Reisch 
[2004] analizując sytuację rolnictwa niemieckiego. Występujące tendencje prowadzą do spadku 
jednostkowej opłacalności produkcji rolnej. Rolnik chcąc osiągnąć satysfakcjonujący go dochód 
przynajmniej na poziomie parytetowym, musi zwiększać skalę produkcji3.

2 Dochód z gospodarstwa rolnego stanowi różnicę między przychodami skorygowanymi o zmianę wartości zapasów 
i wartości stada zwierząt a faktycznie poniesionymi kosztami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa. Stanowi 
wynagrodzenie rolnika za jego pracę i członków  rodziny, za użytkowanie własnej ziemi i kapitału 

3 Dochód parytetowy – dochód z gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego pracy własnej (FWU) 
równy wynagrodzeniu netto w gospodarce narodowej.
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Zmiany w strukturze i powierzchni gospodarstw w wybranych krajach
Skalę produkcji rolnik może zwiększyć dwoma sposobami: przez wzrost intensywności 

produkcji lub przy danym poziomie intensywności przez wzrost powierzchni gospodarstwa. 
W sytuacji ograniczonego popytu na produkty rolnicze podstawowym sposobem zwiększania 
skali produkcji jest wzrost powierzchni gospodarstwa (tab. 1). Z danych w tabeli 1 wynika, że 
w wybranych krajach o utrwalonej gospodarce rynkowej, takich jak: Dania, Francja, Holandia i 
Niemcy, w latach 1990-2009 liczba gospodarstw zmniejszyła się w przedziale od 33,8% we Francji 
do 54,3% w Niemczech. W tym ostatnim kraju występowało duże zróżnicowanie regionalne. W 
południowych landach, takich jak Badenia-Wirtenbergia i Bawaria, spadek liczby gospodarstw 
był większy. Przykładowo, w Badenii-Wirtenbergii w latach 1949-2001 liczba gospodarstw 
zmniejszyła się o 76,9%, z 254,6 tys. w 1949 r. do 59,0 tys. w 2001 r. [Reisch 2004]. W Holandii 
liczba gospodarstw zmniejszyła się o 38,6%, a w Danii o 45%. Podobne procesy wystąpiły w 
szwajcarskim rolnictwie, gdzie w latach 1980-2007 liczba gospodarstw ogółem zmniejszyła się 
o 50,7%, a w tym gospodarstw prowadzących chów trzody chlewnej aż o 77,6% [Pfefferli 2011].

Wraz ze spadkiem liczby gospodarstw wzrosła ich powierzchnia. W największym stopniu 
wzrosła powierzchnia gospodarstw w Danii, gdyż z 34,2 ha w 1990 r. do 59,7 ha w 2009 r., czyli  
o 74,5%. W Niemczech tempo wzrostu było podobne. Wzrost wynosił 75%, jednak z nieco niż-
szego poziomu, gdyż 26,1 ha w 1990 r. do 45,7 ha w 2009 r. Duży wzrost  średniej powierzchni 
gospodarstw, (o około 50%) wystąpił we Francji i Holandii. W tej ostatniej w porównaniu do 
ww. krajów średnia powierzchnia była stosunkowo mała, zawarta w przedziale 16,1-25,0 ha. 
Podkreślić jednak należy zdecydowanie wyższy poziom intensywności produkcji w holenderskich 
gospodarstwach [Rocznik statystyczny… 2006 i 2011]. 

W polskich gospodarstwach nie wystąpiły podobne tendencje jak w wyżej omawianych 
krajach. Liczba gospodarstw ulegała wahaniom. W 2000 r. w stosunku do 1990 r. zwiększyła się 
o 33%. Był to skutek zmiany systemu politycznego w 1989 r. i w związku z tym wprowadzenia 
zasad gospodarki rynkowej. Zniesione zostały administracyjne ograniczenia rozwoju gospodarstw 

ceny sprzedawanych produktów rolnych/prices of agricultural products sold
ceny zakupionych towarów/prices of purchased goods
wynagrodzenie w gospodarce narodowej/wage in national economy
wskaźnik nożyc cen w okresie/indicator of price scissors in period
wskaźnik nożyc cen w danym roku/indicator of price scissorsin year

Rysunek 1. Tendencje zmian w kosztach czynników produkcji 
figure 1. Recent trends in the cost of factors of production
Źródło/source: Ziętara 2010, mały rocznik… 2012
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indywidualnych (rodzinnych), które  obowiązywały do tego roku. Ponadto, w wyniku przekształ-
ceń własnościowych państwowych gospodarstw rolnych nastąpił przepływ ziemi do prywatnego 
sektora w rolnictwie. W latach 2000 i 2003 liczba gospodarstw indywidualnych utrzymywała się 
na zbliżonym poziomie. Spadek liczby gospodarstw wystąpił w 2009 r. w stosunku do 2003 r. 
i wynosił około 16%. Nie wystąpiły istotne zmiany w średniej powierzchni gospodarstw, która 
zawarta była w przedziale 6,3-6,6 ha. Średnia powierzchnia nie odzwierciedla faktycznych zmian 
w strukturze obszarowej gospodarstw indywidualnych w Polsce z uwagi na występujące zjawisko 
silnej polaryzacji. Przejawiało się to wzrostem udziału najmniejszych gospodarstw (do 5 ha) i 
największych (15 ha i więcej). Ponadto, statystyczny obraz struktury obszarowej gospodarstw 
indywidualnych w Polsce nie w pełni odzwierciedla rzeczywisty stan z powodu występowania 
zjawiska nieformalnych dzierżaw gruntów. 

 Poziom dochodu parytetowego a powierzchnia gospodarstw
Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne, które jest jedynym lub głównym źródłem jego do-

chodów, jest zainteresowany uzyskaniem dochodu z gospodarstwa przynajmniej na poziomie 
dochodu parytetowego. w tabeli 2 przedstawiono poziom dochodu rolniczego w gospodarstwach 
o różnej powierzchni, w których prowadzona była rachunkowość rolna w ratach 1996-2001. Dane 
te odnoszą się do średnich wielkości z całej zbiorowości badanych gospodarstw bez uwzględnia-
nia kierunku produkcji. Wynika z nich, że w 1996 r. dochód rolniczy na poziomie parytetowym 
można było osiągnąć w gospodarstwie o średniej powierzchni 15 ha UR. W kolejnych latach 1997 
i 1998 dochód rolniczy na poziomie parytetowym osiągały gospodarstwa o powierzchni około 35 
ha (z grupy 20-50 ha) UR. Były to lata korzystne pod względem koniunktury. W kolejnym 1999 
r., mniej korzystnym pod tym względem, powierzchnia gospodarstwa parytetowego zawierała 

Tabela 1. Zmiany liczby i powierzchni gospodarstw w wybranych krajach w latach 1990-2009
table 1. changes in the number and size of farms in selected countries in 1990-2009
Kraj/country Gospodarstwa/farms Lata/Years

1990 2000 2003 2009

Dania/denmark    

liczba [tys.]/number [thous.]
udział/share 1990 = 100,0%
powierzchnia/area [ha] 
udział/share 1990 = 100,0%

81,3
100,0
34,2

100,0

57,8
83,4
45,8

133,9

48,6
59,8
54,7

159,9

44,6
54,8
59,7

174,5

Francja/france

liczba [tys.]/number [thous.]
udział/share 1990 = 100,0%
powierzchnia/area [ha] 
udział/share 1990 = 100,0%

796,8
100,0
35,3

100,0

–
–
–
–

614,9
77,2
45,3

128,3

527,4
66,2
52,1

147,5

Holandia/
netherlands

liczba [tys.]/number [thous.]
udział/share 1990 = 100,0%
powierzchnia/area [ha] 
udział/share 1990 = 100,0%

124,8
100,0
16,1

100,0

101,6
81,4
20,0

124,2

85.5
68,5
23,5

145,9

76,7
61,4
25,0

155,2

Niemcy/
Germany

liczba [tys.]/number [thous.]
udział/share 1990 = 100,0%
powierzchnia/area [ha] 
udział/share 1990 = 100,0%

653,6
100,0
26,1

100,0

472,0
72,2
36,3

139,0

412,3
63,1
42,1

161,3

370,5
56,7
45,7

175,0

Polska/Poland

liczba [tys.]/number [thous.]
udział/share 1990 = 100,0%
powierzchnia/area [ha] 
udział/share 1990 = 100,0%

2138,0
100,0

6,3
100,0

2854,3
133,5

6,4
101,5

2841,0
132,9

6,6
104,7

2391,0
111,8

6,5
103,1

Źródło/source: statistisches Jahrbuch…2011
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się w przedziale 50-100 ha UR. W następnych latach powierzchnia gospodarstwa zapewniająca 
uzyskanie dochodu parytetowego zawierała się w przedziale 20-50 ha UR. Można stwierdzić, że 
obniżająca się jednostkowa opłacalność produkcji rolniczej, będąca skutkiem szybszego tempa 
wzrostu cen środków produkcji rolniczej niż cen zbytu produktów rolniczych wywołuje koniecz-
ność wzrostu powierzchni gospodarstwa. 

W tabeli 3 podano liczby charakteryzujące powierzchnię gospodarstwa, dochód z gospodar-
stwa w przeliczeniu na jednostkę pracy własnej (FWU) i dochód z zarządzania wskazujący na 
możliwości rozwojowe gospodarstw wybranych typów rolniczych w latach 2008-2010.

W gospodarstwach nastawionych na uprawę zbóż, roślin oleistych i strączkowych powierzch-
nia gospodarstwa parytetowego wynosiła około 40 ha UR. Dochód z gospodarstwa w przeli-
czeniu na jednostkę pracy własnej przekraczał nawet dochód z pracy w gospodarce narodowej, 
jednak dochód z zarządzania był w dalszym ciągu ujemny. Dopiero gospodarstwa tego typu o 
powierzchni około 120 ha uzyskiwały dodatni dochód z zarządzania [Skarżyńska i in. 2010, 
2012, Ziętara 2010]. W 2010 r., w którym była korzystniejsza koniunktura, dochód parytetowy 
osiągały gospodarstwa tego typu o powierzchni około 25 ha UR, jednak przy ujemnym docho-
dzie z zarządzania. Dodatni dochód z zarządzania uzyskały dopiero gospodarstwa o powierzchni  
40 ha UR. Były one  zdolne do rozwoju.  

Gospodarstwa nastawione na uprawę warzyw (częściowo pod osłonami) osiągały dochód pa-
rytetowy i wysoki dochód z zarządzania przy powierzchni około 2 ha UR. Natomiast minimalna 
powierzchnia gospodarstw z uprawami, nastawionymi na produkcję sadowniczą w analizowanych 
latach wynosiła około 14 ha UR. Można zatem stwierdzić, że gospodarstwa ukierunkowane na 
uprawy ogrodnicze i trwałe przy podanych powierzchniach wyróżniały się zdolnością do rozwoju.

Gospodarstwa utrzymujące krowy osiągały w analizowanych latach dochód na poziomie 
parytetowym przy powierzchni gospodarstwa około 25 ha UR i utrzymywaniu około 20 krów 
mlecznych. Jednak przy tej skali nie osiągały zdolności rozwojowych. Dopiero powierzchnia  
38 ha i  28 krów w 2010 r. zapewniała dodatni dochód z zarządzania i zdolność do rozwoju.

Podobne zależności wystąpiły w gospodarstwach trzodowych. Minimalna powierzchnia gospo-
darstw zapewniających uzyskanie dochodu parytetowego wynosiła również około 25 ha UR, przy 
utrzymywaniu 20 macior w cyklu zamkniętym. Natomiast zdolne do rozwoju były gospodarstwa 
utrzymujące ponad 30 macior w cyklu zamkniętym i dysponujące powierzchnią około 38 ha UR. 

Tabela 2. Dochód rolniczy netto na jednostkę pracy własnej w latach 1996-2001 
table 2. net farm income per unit of their own work in 1996-2001
Gospodarstwa według powierzchni/
farms according to area [ha]

Dochód rolniczy netto [tys. zł/FWU]/
net farm income [thous. Pln/fWu]

1996 1997 1998 1999 2000 2001
Średnio/average 11,96 10,48 11,63 10,50 15,68 16,22
1-5  3,20 2,66 2,06 3,50 3,65 1,94
5-10 5,59 4,60 4,47 4,90 5,44 5,17
10-20 7,79 7,58 7,46 7,80 9,96 10,24
20-50 13,0 11,91 13,10 10,52 15,47 16,10
50-100 27,70 23,00 24,46 17,90 28,47 29,10
100 i więcej/and more 40,93 28,16 40,11 37,41 59,61 49,30
Przeciętne roczne wynagrodzenie (netto) w 
gospodarce narodowej [tys. zł]/the average 
annual salary (net) in the national economy 
[thous. Pln]

8,25 10,53 12,32 13,62 15,38 16,74

Źródło/source: Ziętara 2000, 2003
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Projekcja powierzchni gospodarstw parytetowych w perspektywie 2020 roku
Punktem wyjścia do projekcji powierzchni gospodarstw zapewniających uzyskanie dochodu 

na poziomie parytetowym była prognoza zmian cen produktów rolniczych zbywanych przez rol-
ników, cen środków do produkcji rolniczej i kosztów pracy w gospodarce narodowej. Projekcję 
tych cen przedstawiono na rysunku 2. 

Na rysunku 3 przedstawiono zaś funkcję trendu dochodu parytetowego w latach 1999-2020. 
Wzrost dochodu parytetowego ma charakter liniowy, przy współczynniku determinacji wyno-
szącym 0,9936.  Przyjęto założenie, że występuje zależność między dochodem z gospodarstwa 
a jego powierzchnią.  W  konsekwencji przyjęto, że wzrost dochodu wymaga proporcjonalnego 
wzrostu powierzchni gospodarstw. Wskaźnik wzrostu dochodu parytetowego w 2020 r. w stosun-
ku do 2010 r. wynosił 1,40. Oznacza to, że w tym okresie dochód parytetowy wzrósł o 40%. W 
takim samym stopniu powinna wzrosnąć powierzchnia gospodarstw, przy niezmiennych innych 
czynnikach i bez uwzględnienia ryzyka. 

Przyjmując za punkt wyjścia powierzchnię analizowanych typów gospodarstw w 2010 r. i 
wyżej omówione założenia ustalono, że w 2020 r. powierzchnia gospodarstwa nastawionego na:
 – uprawę zbóż, roślin oleistych i strączkowych powinna wynosić około 60 ha UR,
 – uprawę roślin ogrodniczych (głównie pod osłonami) około 3 ha,
 – uprawę roślin trwałych około 20 ha,
 – chów krów mlecznych około 53 ha i utrzymujących 40 krów mlecznych,
 – chów trzody chlewnej około 53 ha i utrzymujących 40 macior w cyklu zamkniętym. 

Tabela 3. Powierzchnia i dochód w gospodarstwach parytetowych różnych typów w latach 2008  i 2010
table 3. area and farm income parity of various types between 2008 and 2010
Typ gospodarstwa/type 
of farms

Powierz-
chnia/

area [ha]

Dochód  [tys. zł]/Income 
[thous. Pln]

Powierz-
chnia/
area 
[ha]

Dochód [tys. zł]/Income 
[thous. Pln]

na FWU/ 
units of 

own labor*

z 
zarządzania/

from the 
management

na FWU/ 
units of own 

labor*

z 
zarządzania/

from the 
management

2008 2010
Uprawa zbóż, roślin 
oleistych i strączkowych/ 

Growing of cereals, 
oilseeds and leguminous

40,2 35,10 -8,30 40,63 48,29 11,58

Uprawy ogrodnicze/ 
horticultural crops 1,80 49,90 12,0 2,0 69,53 51,65

Uprawy trwałe/
Permanent crops 14,07 25,59 -37,54 14,14 42,06 0,33 

Krowy mleczne/dairy 
cows 24,80 32,80 -11,60 24,75 34,57 3,91

trzoda chlewna/Pigs 24,60 38,00 -6,30 24,58 42,56 6,64
Przeciętne roczne 
wynagrodzenie (netto) w 
gospodarce narodowej [tys. 
zł]/the average annual 
salary (net) in the national 
economy [thous. Pln]

- 23,63 - - 25,81 -

* FWU – dochód z gospodarstwa na jednostkę własnej siły roboczej/income from the units own labor
Źródło/source: Cholewa 2010, Goraj i in. 2010, 2011, 2012



384 Wojciech Ziętara

Rysunek 2. Projekcja zmian cen produktów rolnych i cen środków produkcji rolniczej do 2020 roku według 
funkcji trendu na rys. 1
figure 2. Projection of changes in prices of agricultural products and the prices of agricultural production 
by 2020, according to the trend function in fig. 1
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ziętara 2003, 2010
source: own study based on Ziętara 2003, 2010

Podsumowanie
Zdecydowanie większe tempo wzrostu kosztów pracy w gospodarce narodowej i cen środ-

ków do produkcji rolniczej od cen zbytu produktów rolniczych powoduje spadek jednostkowej 
opłacalności produkcji rolniczej. Tym samym powoduje to spadek dochodów rolników przy 
dotychczasowym poziomie produkcji. Głównym sposobem utrzymania parytetu dochodów rol-
ników jest wzrost produkcji przez zwiększanie powierzchni gospodarstw, gdyż wzrost produkcji 
dzięki zwiększonym nakładom (wzrost poziomu intensywności produkcji) jest ograniczony z 
powodu występującej bariery popytu na produkty rolnicze. W analizowanych latach  1995-2010 
powierzchnia gospodarstw zapewniająca uzyskanie dochodu na poziomie parytetowym, poza 
gospodarstwami ogrodniczymi i z uprawami trwałymi, wzrosła z około 15 ha UR do 25-40 ha 
UR. Natomiast w 2020 r. powierzchnia gospodarstw z typową produkcją rolniczą, zapewniają-
cych uzyskanie dochodu na poziomie parytetowym zawierać będzie się w przedziale 50-60 ha 
UR, w zależności od kierunku produkcji. Powierzchnia gospodarstw ogrodniczych wynosić zaś 
powinna około 3 ha, a z uprawami trwałymi około 20 ha. Tempo przyrostu liczby gospodarstw 
parytetowych zależeć będzie od tempa rozwoju gospodarczego kraju.  

wynagrodzenie w gospodarce/wage in the economy

wskaźnik nożyc cen/indicator of price scissors

ceny sprzedawanych produktów rolnych/prices of agricultural products sold

ceny zakupionych towarów/ prices of purchased goods

dochód parytetowy/ 

income parity 
[tys. zł/FWU]

liniowy dochód pary-
tetowy/linear income 
parity [tys. zł/FWU]

rysunek 3. Projekcja dochodu 
paryte-towego do 2020 r. według 
funkcji trendu w latach 1999-2011
figure 3. the projection of income 
parity by 2020, according to the 
function in the trend from 1999 to 
2011
Źródło: obliczenia własne
source: own study
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Summary
this paper presents the trend of labor costs in the national economy, the prices of agricultural produc-

tion and selling prices of agricultural products. It was found that the prices of external factors to grow faster 
than sales prices of agricultural products. these trends resulted in a decrease of the unit profit-ability of 
agricultural production and necessity of increase  area of farms in order to generate income from the farm 
to the parity level.
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