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Zaspokojenie potrzeb żywnościowych ludności jest uw arunkow ane po
ziomem gospodarki żywnościowej. Wśród ekonomistów nie ma zgodności 
co do definicji gospodarki żywnościowej. W edług W. Kamińskiego gospo
darka żywnościowa jest pojęciem kompleksowym, w skład którego wcho
dzi szereg ogniw, jako rolnictwo, skup, przem ysł spożywczy, magazyno
wanie, handel surowcami, produktam i żywnościowymi, transport i kon
sum pcja.1 Istotą gospodarki żywnościowej (której powstanie datuje się na 
początek XX wieku) nie jest fak t w ystępowania obok siebie poszczegól
nych ogniw, lecz wzajem ne ich powiązania i zależności.

T. Hunek jako główne elem enty gospodarki wyżywieniowej tworzącej 
jednolity kompleks rolniczo-żywnościowy ujm uje schem atycznie w sposób 
następujący: przem ysły pracujące dla rolnictw a — rolnictwo — przemysł 
przetw órstw a rolno-spożywczego — handel.2

Podobne stanowisko zajm uje B. Strużek, k tóry  do gospodarki rolno- 
żywnościowej zalicza następujące działy i gałęzie gospodarki narodowej: 
produkcję środków w ytw arzania i usług m aterialnych (środki produkcji, 
usługi mechanizacyjno-rolnicze, budowlane i inne), rolnictwo, transport

1 W. K a m i ń s k i :  P rob lem y przes trzenne ryn ku  rolnego i gospodarki ż y w n o 
ściowej.  PWE, W arszawa 1969, s. 16.

2 T. H u n e k :  O koncepcję  gospodarki w y ż y w ie n io w e j  w  Polsce.  „W ieś W spół
czesna” 1969, 1, s. 44.
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rolniczy, obrót towarow y oraz zarządzanie, nauki rolnicze i szkolnictwo 
rolnicze.3

A. Leopold, J. Wdowiak, Z. Żekoński do gospodarki żywnościowej za
liczają: rolnictwo, obrót produktam i rolniczym i i żywnością, przemysł 
przetw órczy i wyżywienie ludności.4

W edług A. Wosia kompleks gospodarki żywnościowej obejm uje nastę
pujące człony:

a) całą wytwórczość rolniczą (z w yjątkiem  produkcji surowców rolni
czych dla przem ysłu lekkiego i innych przem ysłów przerabiających nie- 
żywnościowe surowce pochodzenia rolniczego) wychodząc z założenia, że 
dostarcza ona surowców do produkcji żywności lub gotowych produktów 
żywnościowych;

b) całą produkcję przem ysłu rolno-spożywczego w postaci finalnych 
produktów  żywnościowych;

c) część produkcji przem ysłów kooperujących z rolnictw em  (zwłaszcza 
przem ysłów w ytw arzających środki produkcji dla rolnictwa), proporcjo
nalną do rozmiarów przepływów dóbr m aterialnych i usług z tych gałę
zi do rolnictwa;

d) część produkcji przem ysłów kooperujących z przem ysłem  spożyw
czym, proporcjonalną do rozm iarów przepływów dóbr m aterialnych 
i usług z tych przemysłów do przem ysłu spożywczego;

e) m arżę handlow ą uzyskaną na a rtyku łach  przem ysłow ych zakupio
nych przez rolnictwo, trak tow aną jako w kład obrotu  rolnego i handlu 
w kom pleks gospodarki żywnościowej. 5

Powyższe definicje kompleksu gospodarki żywnościowej charak teryzu
ją  powiązania pomiędzy jego poszczególnymi członami oraz uwzględnia
ją  skalę, zasięg i siłę tych powiązań. Powiązania rolnictw a z resztą gospo
dark i żywnościowej (szerzej z gospodarką narodową) można przedstaw ić 
w  postaci następujących form więzi gospodarczych: 

rolnictwo — przem ysł rolno-spożywczy, 
przem ysł rolno-spożywczy — rolnictwo, 
obrót produktam i rolnym i — przem ysł rolno-spożywczy, 
rolnictw o — inne działy gospodarki żywnościowej, 
przem ysł produkujący środki produkcji — rolnictwo.
Rolnictwo stanowi bazę surowcową dla przem ysłu rolno-spożywczego 

oraz przem ysłu włókienniczego i skórzanego. Przem ysł dostarcza rolni
ctw u środki produkcji (maszyny rolnicze, nawozy sztuczne, środki ochro

3 B. S t r u ż e k :  P o d s ta w y  k om p lek so w e j  po li tyk i  w  zakresie  gospodark i ro l
nic zo -żyw n ośc io w e j  PRL. „Wieś W spółczesna” 1969, 1, s. 34.

4 A. L e o p o l d ,  J. W d o w i a k ,  Ż. Ż e k o ń s k i :  M akroekonom iczny  m od e l  
w yżyw ie n ia .  „ Gospodarka. P lanow a” 1971, 1, s. 8.

5 P olityka żyw nościow a PRL. Praca zbiorowa. PW N, W arszawa 1975, s . 31.
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ny roślin, pasze, m ateriały  budowlane itp.) i wpływa pośrednio na w iel
kość i k ierunki rozwoju produkcji rolnej, zaś przem ysł rolno-spożywczy 
koncentruje uwagę na właściwy rozwój produkcji roślinnej i zwierzęcej 
przez dostarczanie rolnictw u dobrych odmian roślin, dobrego m ateriału  
hodowlanego. Służy pomocą agrotechniczną oraz udziela kredytów  na roz
wój specjalizacyjnych gospodarstw rolnych (podstawowej bazy surowco
wej) oraz zobowiązany jest do przejęcia całego wyprodukowanego surow 
ca. W zajemne powiązania przem ysłu rolno-spożywczego z rolnictw em  
i innym i członami gospodarki narodow ej przedstaw ia ryc. 1.

Ryc. 1. Statyczny m odel pow iązań roln ictw a z przem ysłem  rolno-spożyw czym  
i pozostałym i ogniw am i gospodarki żyw nościow ej 

Statical m odel of the relations betw een agriculture 
and agricultural-food industry as w ell as the other branches of food econom y

W statycznym  m odelu gospodarki żywnościowej przemysł rolno-spo
żywczy posiada jedną z centralnych 'pozycji. Krążenie dóbr między rol
nictw em  a przetw órstw em  rolno-spożywczym decyduje o społecznej 
efektywności całej gospodarki żywnościowej, o stopniu zaspokojenia po
trzeb  żywnościowych kraju , a także o dynamice produkcji rolnej.

10*



148 M ikołaj Zinczuk

Z uwagi na coraz silniejsze powiązania rolnictw a z innym i ogniwami 
gospodarki żywnoścoiwej, staje się oczywiste, że nie może być nowocze
snej gospodarki żywnościowej bez nowoczesnego rolnictw a. Wymaga to 
jednak bardzo dużych nakładów inw estycyjnych na podniesienie na wyż
szy poziom rolnictw a i dostosowanie produkcji rolnej do potrzeb przem y
słu rolno-spożywczego lub innych ogniw gospodarki żywnościowej.

Kształtowanie się produkcji globalnej i czystej, nakładów  inw estycyj
nych i zatrudnienia podstawowych ogniw (członów) gospodarki żywno
ściowej w latach 1975— 1980 obrazuje tabela 1.

Z analizy danych zaw artych w tabeli 1 wynika, że podstawowy trzon 
kom pleksu gospodarki żywnościowej stanowi rolnictwo i przemysł spo
żywczy, jest więc zrozumiałe, że ułożenie praw idłowych stosunków eko
nomicznych między nimi decyduje o rozwoju całego kompleksu. Rolni
ctwo i przem ysł spożywczy w ytw arzają około 80°/o produkcji globalnej 
kompleksu i ponad 90% jego produkcji czystej. Te ogniwa zatrudniają 
ponad 95% ogólnej liczby osób zatrudnionych w kompleksie gospodarki 
żywnościowej.

W latach 1975— 1980 ponad 90% nakładów inw estycyjnych było prze
znaczonych na rozwój rolnictw a i przem ysłu spożywczego.

Z analizy wskaźników dynam iki wynika, że w badanym  okresie m a
jątek  produkcyjny kompleksu gospodarki żywnościowej rósł znacznie 
wolniej niż produkcja globalna tego kompleksu. Ta rozbieżność między 
tem pem  wzrostu potencjału wytwórczego a produkcją kom pleksu gospo
darki żywnościowej świadczy o tym, że procesy m odernizacyjne aparatu  
wytwórczego, zwłaszcza w rolnictw ie i przem yśle spożywczym, przebie
gają zbyt wolno i nie są w stanie odrobić istniejącego zacofania tech
nicznego. Tendencja ta w konsekwencji prowadzi do pogłębienia się już 
istniejących dysproporcji między poszczególnymi ogniwami kom pleksu 
gospodarki żywnościowej pod względem ich poziomu technicznego.

Udział przemysłów obsługujących rolnictwo i przem ysł spożywczy 
w produkcji, nakładach inw estycyjnych i zatrudnieniu kom pleksu gospo
darki żywnościowej jest bardzo niski, ale w badanym  okresie ma w yraźną 
tendencję rosnącą. Jednakże nadrzędną spraw ą jest dążenie do jak n a j
szybszego nadrobienia opóźnień w dostawach m aszyn służących m echa
nizacji rolnictw a i przem ysłu spożywczego, nadal rozwijać produkcję na
wozów sztucznych i środków ochrony roślin. Dynam ika ta  ma istotne zna
czenie ekonomiczne, co pozwala zwiększać strum ień środków produkcji 
płynących do rolnictw a i przem ysłu spożywczego.

Kompleksowa polityka żywnościowa musi się opierać na założeniu, 
że nie ma ogniw ważnych i m niej ważnych, rozw ijających się szybko czy 
wolno, gdyż sprawność całego kom pleksu gospodarki żywnościowej m ie
rzy się sprawnością jej najsłabszego ogniwa. Tym  ogniwem jest roi-
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Tab. 1. W ybrane wskaźniki! rozwoju gospodarki żyw nościow ej w  latach 1975— 1980 
Selected  ratios of the developm ent of food econom y in  the years 1975— 1980

W yszczególnienie 1975 1976 1977 1978 1979 1980
R elacja

<1980
1975

Rolnictw o
Produkcja globalna w  m ld zł (ceny bieżące) 
568,9 700,7 801,4 874,4 926,2 928,5 163,2

P rzem ysł 437,2 517,2 544,9 571,0 612,7 639,4 146,3
spożyw czy  
Przem ysły  
obsługujące: 
a) rolnictw o 83,2 100,4 109,3 110,9 117,1 119,5 143,6
b) przem ysł 5,8 7,1 7,8 8,7 9,7 10,0 172,5

spożyw czy
Ogółem 1095,1 1325,3 1463,4 1565,0 1665,7 1697,4 155,0

R olnictw o
Produkcja czysta w  mld  
189,0 238,0 269,9

zł (ceny bieżące) 
297,8 303,3 290,5 153,7

Przem ysł 109,0 126.3 96,9 106,2 110,1 122,1 112,0
spożyw czy  
P rzem ysły  
obsługujące: 
a) rolnictw o 9,9 14,1 17,0 20,7 17,6 19,0 191,9
b) przem ysł 2,4 2,6 3,5 4,0 4,6 4,4 183,3

spożyw czy
Ogółem 310,3 381,0 385,3 428,7 435,6 436,0 140,5

N akłady na in w estycje produkcyjne w  mld zł (ceny bieżące)
R olnictw o 72,4 87,9 106,6 108,5 112,1 97,7 134,9
Przem ysł 24,0 24,5 25,4 22,8 21,1 16,8 70,0
spożyw czy  
Przem ysły  
obsługujące: 
a) rolnictw o '6,6 8,3 14,1 16,0 15,9 12,4 186,8
b) przem ysł 0,4 0,7 1,1 0,8 0,6 0,6 150,0

spożyw czy
Ogółem 103,4 121,4 147,2 148,1 149,7 127,5 123,3

R olnictw o 5226
Zatrudnienie w  

5235 5306
tys. osób 
5341 4414 4301 82,3

Przem ysł 535 535 533 532 527 526 98,3
spożyw czy  
Przem ysły  
obsługujące: 
a) rolnictw o 117 122 117 118 129 118 100,9
b) przem ysł 18 18 18 18 19 19 105,6

spożyw czy
Ogółem 5896 5910 5974 6009 5089 4964 84,2

Źródło: Opracowanie w łasn e na podstaw ie R oczników  Statystycznych GUS  
1976— 1981.

nictwo. Słusznie uważa się, że m iernikiem  technicznej i społeczno-eko
nomicznej rekonstrukcji rolnictw a jest wielkość strum ienia środków pro
dukcji płynących spoza rolnictw a. S tan technik w ytw arzania w rolni
ctwie wyw iera istotny w pływ  na poziom społecznych kosztów produkcji 
żywności.
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Zasadniczym celem rolnictwa jest produkcja żywności, a ściślej su
rowców do w ytw arzania produktów żywnościowych. Rolnictwo jest dzia
łem gospodarki narodowej przestrzennie rozproszonym i bardzo silnie 
związanym z ziemią. Gospodarkę ziemią w latach 1975— 1980 przedsta
wia tabela 2.

Tab. 2. Gospodarka ziem ią w  Polsce w  latach 1975— 1980 
The m anagem ent of the land in Poland in  the years 1975—1980

W yszczególnienie 1975 Struktura 1980
R elacja  

Struktura 1980 
1975

Pow ierzchnia ogółem  
w  tys. ha

31 267,7 100,0 31 268,3 100,0 —

U żytki rolne 19 349,4 61,9 19 101,8 61,1 98,7
Lasy i zadrzew ienie 8 668,6 27,7 8 754,0 28,0 101,0
W ody 808,9 2,6 813,9 2,6 100,6
Tereny kom unikacyjne 931,1 3,0 958,3 3,1 102,9
Tereny osiedlow e 747,0 2,4 840,0 2,7 112,4
N ieużytki 437,1 1,4 477,1 1,5 109,2

Źródło: O pracowanie w łasne na podstaw ie danych z Rocznika Statystycznego  
GUS 1981 r.

Nasze rolnictwo dysponuje (według danych z r. 1975) 19,2 min ha użyt 
ków .rolnych, z których 14,8 m in ha przypada na g run ta  orne, 
a 4,1 m in ha na użytki zielone. Z danych zaw artych w tabeli 2 wynika, 
że zmalała powierzchnia użytków rolnych z powodu częstego przeznacza
nia dobrych gruntów  rolnych na cele nieprodukcyjne. W latach 1975— 
1980 wzrosła liczba nieużytków rolnych, co związane jest z degradacją 
gleby.

Tab. 3. Struktura użytków rolnych w edług form  w ładania  
The structure of arabie lands according to the forms of possesion

W yszczególnienie Struktura  
1975 1980

Gospodarka nie uspołeczniona 29,5 31,6
w  tym: gospodarstwa państw ow e 17,2 19,3

spółdzielnie produkcyjne 1,7 3,8
kółka rolnicze 1,3 1,2

Gospodarka uspołeczniona 70,5 68,4

O g ó ł e m 100,0 100,0

Źródło: O pracow anie w łasne na podstaw ie Roczników Statystycznych 1976 i 1981.
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Z inform acji zaw artych w  tabeli 3 wynika, że proces zmian w s truk 
turze użytków wiąże się ściśle z przem ianam i organizacyjnym i następu
jącymi w rolnictwie, głównie na skutek u tra ty  w arunków  do samodziel
nego istnienia indyw idualnych gospodarstw rolnych. Gospodarstwa te 
ulegają likw idacji a ich grun ty  przejm ow ane są w głównej mierze przez 
kółka rolnicze, zespoły rolników, gospodarstwa specjalistyczne oraz pań
stwowe gospodarstwa rolne. W latach 1975— 1980 liczba gospodarstw in
dywidualnych z 3059,2 m in zmniejszyła się do 2897,1 m in gospodarstw.

Zm iany w struk turze  produkcji globalnej i towarow ej rolnictw a 
w gospodarce uspołecznionej i nie uspołecznionej przedstaw ia tabela 4.

Tab. 4. Struktura globalnej i tow arow ej produkcji rolnej w  latach 1975— 1980 
The structure of global and agricultural production and that of goods 

in  the years 1975— 1980

W yszczególnienie Ogółem Produkcja
roślinna

Produkcja
zw ierzęca

1975 1980 1975 1980 1975 1980

Produkcja globalna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Gospodarstwa państw ow e 16,0 17,9 15,2 16,8 17,0 19,1
Spółdzielnie produkcyjne 2,1 4,4 1,6 3,3 2,6 5,5
Kółka rolnicze 0,9 1,0 0,6 0,8 1,3 1,1
Gospodarka n ie uspołecz. 81,0 76,7 82,6 79,1 79,1 74,3
Produkcja tow arowa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Gospodarstwa państw ow e 21,3 22,9 25,6 27,5 19,1 21,0
Spółdzielnie produkcyjne 2,8 5,5 2,6 3,9 2,9 6,2
Kółka rolnicze 1,2 1,4 0,7 1,0 1,4 1,6
Gospodarka nie uspołecz. 74,7 70,2 71,1 67,6 76,7 71,2

Źródło: Opracowanie w łasne na podstaw ie R oczników  Statystycznych 1976 i 1981.

Z analizy danych zaw artych w tabeli 4 wynika, że w latach 1975— 
1980 zmniejszył się o kilka procent udział gospodarki nie uspołecznionej 
w  globalnej i towarowej produkcji rolnictwa.

W ybrane wskaźniki rozwoju rolnictw a w latach 1975— 1980 zawarto 
w  tabeli 5.

Z analizy dynam iki podstawowych wskaźników rozw oju rolnictw a 
wynika, że w latach 1975— 1980 m alał udział rolnictw a w tw orzeniu do
chodu narodowego o 2,8% oraz udział zatrudnionych w 'ro ln ictw ie. Uby
tek zatrudnienia w rolnictw ie o 3,2% wym aga zwielokrotnienia strum ie
nia środków produkcji płynących do rolnictw a z innych działów gospo
darki narodowej. W latach 1975— 1980 nastąpił wzrost nakładów  na in
westycje produkcyjne w rolnictw ie jedynie o 34,9%, co nie zabezpiecza 
znacznego postępu w podnoszeniu produktyw ności ziemi i popraw y s truk 
tu ry  agrarnej. Produkcja globalna i tow arow a rolnictw a w  badanym  
okresie wykazują w yraźne tendencje spadkowe.
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Tab. 5. W ybrane w skaźniki rozw oju rolnictw a w  latach 1975— 1980 
Selected  ratios of the developm ent of agriculture in the years 1975— 1980

Relacja
W yszczególnienie 1975 1980 1980

1975

Udział rolnictw a w dochodzie narodow ym  w  %> 15,2 12,4 _
Udział zatrudnionych w  roln ictw ie do zatrud 29,3 26,1 ■—
nionych ogółem  w  ®/o
Produkcyjne środki trw ałe brutto w  rolnictw ie 1 030 1 425 138,4
w  mld zł (ceny bieżące)
Nakłady na inw estycje produkcyjne w  rolni 72,4 97,7 134,9
ctw ie w  mld zł (ceny bieżące)
Produkcja globalna rolnictw a w  m ld zł 625,2 574,4 91,9

w  tym: produkcja roślinna 346,3 290,4 80,0
produkcja zw ierzęca 278,9 284,0 101,8

Produkcja tow arow a rolnictw a w  m ld zł 317,0 328,2 103,5
w  tym: produkcja roślinna 109,3 95,4 87,3

produkcja zw ierzęca 207.7 232,8 112,1
Skup produktów  rolnych w  mld zł 222,1 362,5 127,2

w  tym: artykułów  rolnych 74,1 95,8 129,3
produktów  zw ierzęcych 148,0 266,7 180,2

Produkcja globalna na 1 ha użytków  rolnych 32 550 30 319 93,1
w  zł
Produkcja globalna na 1000 zł kasztów  m ate 1 488 1 406 94,5
rialnych
W artość fskupu na 1 ha użytków  rolnych 14 830 15 444 104,1
Zużycie naw ozów  sztucznych na 1 ha użytków 181,9 192,9 106,0
rolnych w  kg
C iągniki w  jednostkach przeliczeniow ych 528,3 858,3 162,5
(15 KM)
Zasoby siły  pociągow ej w  roln ictw ie w  tys. 4 490 ’ 5 759 128,3
jedn. poc.
Import produktów  rolnictw a w  m in zł dew i 2 872,2 5 306,5 184,7
zow ych
Eksport produktów  rolnictw a w  m in zł d ew i 918,1 1 113,4 121,2
zowych

Źródło: Opracowanie w łasn e na podstaw ie danych Rocznika Statystycznego  
1981 r.

Jednym  z podstawowych w arunków  dalszego harm onijnego rozwoju 
produkcji rolnej będzie likwidacja dysproporcji pomiędzy wzrostem pro
dukcji roślinnej i zwierzęcej. Jeśli chodzi o handel zagraniczny a rtyku ła
mi rolnym i to uw arunkow any jest on czynnikami wew nętrznym i i ze
wnętrznym i. Dalszy wzrost eksportu produktów  rolnictwa zależy 
w znacznej m ierze od własnych potrzeb żywnościowych i od stopnia 
unowocześnienia technik i technologii przetw arzania płodów rolnych 
przez przem ysł spożywczy.

Obok rolnictw a drugim  ogniwem w yw ierającym  decydujący wpływ 
na gospodarkę żywnościową jest przem ysł spożywczy. Przem ysł spożyw
czy z uwagi na duży potencjał produkcyjny powiązany z wyspecjalizowa
nymi rejonam i produkcji roślinnej lub zwierzęcej oraz powiązany z in
nym i działam i i gałęziami gospodarki narodowej odgrywa bardzo ważną
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rolę in tegracyjną i organizującą w gospodarce żywnościowej. Zakłady 
przetw órstw a rolno-spożywczego oddziałują na gospodarstwo rolne nie 
tylko przez odbiór produktów rolnych oraz zwracanie produktów  ubocz
nych lub odpadowych o istotnej wartości paszowej i nawozowej, lecz 
m ają decydujący wpływ  na korzystne kształtowanie się s tru k tu ry  zasie
wów i k u ltu ry  upraw y, podnoszenie na wyższy poziom jakości jednorod
nego surowca poprzez odpowiedni dobór odmian oraz lepsze w ykorzysta
nie siły roboczej na wsi, dzięki zatrudnieniu miejscowej ludności w za
kładach przetw órczych w okresie tzw. kampanii przerobowej. Przem ysł 
spożywczy staje się istotnym  elem entem  polityki gospodarczej oraz czyn
nikiem  w yw ierającym  istotny wpływ na równowagę rynkową.

O roli i znaczeniu przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej 
inform ują dane zaw arte w tabeli 6.

Tab. 6. W skaźniki charakteryzujące m iejsce przem ysłu spożyw czego  
w  gospodarce narodowej w  latach 1975— 1980 

Ratios characterizing the place of food industry  
in  the national econom y in  the years 1975— 1980

W yszczególnienie Lata Ogółem
przem ysł

P rzem ysł
spożyw czy

Udziiał 
przem ysłu  

spożyw 
czego  
W °/o

G lobalny obrót produkcyjny 1975 2 322,3 425,2 18,3
w  m ld zł (ceny porów nyw alne 1980 2 865,2 486,2 17,0
z 1.01.1979 r.)

1975 4 704,1 519,6 110
Zatrudnienie w  tys. osób 1980 4 741,2 506,9 10,7

W ydajność pracy na 1 zatrudnio 1975 493,7 818,3 165,7
nego w 'ty s. zł 1980 604,3 959,2 158,7

Źródło: Opracowanie w łasne na podstawie danych z R oczników  Statystycznych  
1976 i 1981.

Udział przetw órstw a spożywczego w globalnej produkcji przem ysło
wej w r. 1975 wynosił 18,3°/o i należał do jednych z najw iększych wśród 
gałęzi przemysłu. Jednak wykazuje w latach 1975— 1980 niewielką ten 
dencję m alejącą, k tó ra  spowodowana była stopniowym zmniejszaniem 
się produkcji rolnej oraz niepełnym  zrealizowaniem zadań planowych 
w zakresie inw estycji produkcyjnych w przemyśle spożywczym. Z atrud
nienie sięga około ll°/o ogółu zatrudnionych w przem yśle uspołecznio
nym.

Dynam ikę produkcji zatrudnienia przemysłu spożywczego w ujęciu 
branżow ym  obrazuje tabela 7 i ryc. 2.
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Tab. 7. Dynam ika i struktura produkcji i zatrudnienia branż 
przem ysłu spożyw czego w  latach 1975— 1980 

D ynam ics and structure of production and em ploym ent of the branches 
of food industry in  the years 1975— 1980

Przem ysł

Produkcja g lo
balna w  m ld zł 
(ceny porów ny

w alne) z 1.01.1979
R elacja

1980
1975

Zatrudnienie  
przeciętne w  roku  

<w tys. osób
Relacja

1980
1975

1975 1980 1975 1980

m ięsny 95,1 98,7 103,8 113,0 107,5 95,1
jajczarsko-drobiarski 22,9 39,3 171,6 25,0 25,5 102,0
rybny 13,8 18,7 135,5 27,2 28,0 102,9
m leczarski 75,8 105,9 139,7 50,6 55,0 108,7
m łynarski 42,3 45,9 108,5 34,1 31,1 91,2
i m akaronow y  
piekarniczy 24,5 26,3 107,3 59,1 59,8 101,2
cukrow niczy 36,5 24,5 67,1 32,7 29,3 89,6
spirytusow y 16,3 20,4 125,2 10,4 9,5 91,3
i drożdżowy  
ziem niaczany 4,2 3,6 85,7 5,2 5,8 111,5
ow ocow o-w arzyw ny 14,1 16,1 114,2 34,6 36,6 105,8
w iniarski 6,7 6,9 103,0 13,2 10,9 82,6
piw ow arski 10,3 9,5 92,2 14,1 11,8 83,7
olejarski 11,1 10,2 91,9 5,5 5,1 92,7
cukierniczy 17,4 16,2 93,1 33,6 30,6 91,1
koncentratów 4,3 7,2 167,4 5,0 6,0 120,0
spożyw czych  
napojów  m ineralnych 4,1 6,5 158,5 18,7 17,8 95,2
i bezalkoholow ych  
tytoniow y 14,8 15,9 107,4 9,7 9,6 98,9
chłodniczy 5,0 5,8 116,0 519,6 506,9 97,6
Ogółem 425,2 486,2 114,3 11,0 12,6 114,5

Źródło: Rocznik Statystyczny GUS 1981, s. 268.

Z analizy danych zaw artych w tabeli 7 wynika, że najw iększy udział 
w produkcji i zatrudnieniu przem ysłu spożywczego ma przem ysł mle
czarski, mięsny, m łynarski i makaronowy, jajczarsko-drobiarski i p iekar
niczy. W latach 1975— 1980 najw iększą dynamikę w produkcji osiągnął 
przem ysł jajczarsko-drobiarski, koncentratów  spożywczych oraz napojów 
m ineralnych i bezalkoholowych, a w zatrudnieniu  przem ysł koncentratów  
spożywczych, chłodniczy i ziemniaczany.

W ujęciu branżowym  w latach 1975— 1980 wzrosła o 5,4°/o produkcja 
przemysłów przetw arzających produkty  zwierzęce, a zmalała o 5,2°/o pro
dukcja przemysłów pracujących w oparciu o surówce roślinne, co jeszcze 
raz potwierdza tezę o różnym  tem pie rozwoju produkcji roślinnej i zwie
rzęcej.

Przem ysł spożywczy jest głównym odbiorcą surowców rolnych po
chodzenia roślinnego i zwierzęcego i powinien znacznie wyprzedzać pro



Ekonom iczne zw iązki roln ictw a i przem ysłu spożywczego.., 155

dukcję rolniczą. W zajemne uw arunkow ania rozwoju tych dwóch ogniw 
gospodarki żywnościowej nabiera szczególnego znaczenia w  m iarę specja
lizacji i rejonizacji produkcji rolniczej. Tworzenie wyspecjalizowanych 
„zagłębi żywnościowych” przyczyni się do potanienia produkcji a rtyku 
łów żywnościowych oraz zm niejszy s tra ty  w obrocie produktów  rolnych 
i uspraw ni proces przetw órstw a rolnospożywczego. Praktyczna realizacja 
tych  zamierzeń możliwa jest tylko w w arunkach pełnej zgodności mię
dzy wielkością a asortym entem  produkcji rolniczej oraz zdolnościami 
przerobowym i i przechowalniczymi przem ysłu spożywczego.

Ryc. 2. Zmiany w  branżow ej strukturze produkcji przem ysłu spożyw czego w  la 
tach 1975—1980; 1 — produkty zw ierzęce; przem ysły: m ięsny, m leczarski, rybny, 
jajczarsko-drobiarski; 2 — produkty roślinne; przem ysły: m łynarski i m akarono
w y , piekarniczy, cukrow niczy, olejarski, ziem niaczany; 3 — produkty uszlachet
nione; przemysły: koncentratów  spożyw czych, ow ocow o-w arzyw ny, chłodniczy, cu 
kierniczy, napojów m ineralnych i bezalkoholowych; 4 — napoje alkoholow e i ty 
toń; przemysły: spirytusow y, p iw ow arski, w iniarski, tytoniow y.
Changes in the trade structure of the production of food industry in 1975— 
1980; 1 — anim al products; industries: meat, dairy, fish, egg-poultry; 2 — v e g e 
table products; industries: m illing and m acaroni, baking, sugar, oil, potato; 3 — 
enriched products; industries: of alim entary concentrates, fru it-vegetable, refri
gerating, confectionary, of m ineral and alcoholic drinks; 4 — alcoholic drinks 
and tabacco; industries: spirit, beer, w ine, tabacco

Na podstawie powyższych rozważań można wysnuć następujące 
wnioski:

1. W kompleksie gospodarki żywnościowej dom inujący udział m a rol
nictwo. Za produkcją zwierzęcą powinna nadążać produkcja roślinna (zlo
kalizowana głównie w gospodarce uspołecznionej), zwłaszcza te jej dzie
dziny, które służą zwiększeniu produkcji zwierzęcej oraz zmniejszeniu 
lub całkowitym  zlikwidowaniu im portu zbóż i pasz na cele hodowlane.
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Należy rozwijać kooperację między gospodarstwami indywidualnym i 
a gospodarstwami państwowym i w  zakresie hodowli zwierząt.

2. W procesie produkcji żywności podstawowym środkiem produkcji 
są zasoby ziemi, k tóre wykazują tendencję malejącą. Zmniejszyły się one 
z 0,56 ha na jednego mieszkańca w r. 1975 do 0,53 ha w r. 1980. Podsta
wowym problem em  jest właściwe zagospodarowanie gruntów  wypadłych 
z produkcji rolnej na skutek starzenia się ludności wiejskiej. Lepsze wy
korzystanie ziemi można osiągnąć przez uspraw nienie obrotu ziemią oraz 
zdecydowane przeciwstawianie się przejm ow aniu ziemi użytkowanej rol
niczo na tereny  osiedlowe, kom unikacyjne lub pod lokalizację zakładów 
przemysłowych.

3. Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę płodów rolnych i pro
duktów żywnościowych przed szkodliwym dla zdrowia wpływem zanie
czyszczenia środowiska naturalnego.

4. Obok rolnictw a najw iększy udział w gospodarce żywnościowej ma 
przem ysł rolno-spożywczy. Należy dążyć do szybkiej rozbudowy i mo
dernizacji zakładów przetw órstw a rolno-spożywczego. Przem ysł spożyw
czy musi odgrywać rolę inspirującą w  kompleksie gospodarki żywnościo
wej poprzez staw ianie coraz większych wym agań co do ilości i jakości 
surowców rolnych. Należy również dążyć do pełnego zagospodarowania 
odpadów przem ysłu spożywczego.

5. Rozwój rolnictw a i przem ysłu spożywczego wymaga dalszego wzro
stu nakładów na inwestycje produkcyjne oraz szybkiego rozwoju prze
mysłów w ytw arzających środki produkcji dla rolnictwa, przem ysłu spo
żywczego oraz rynku rolno-spożywczego.

6. Przem ysły wytw arzające środki produkcji dla rolnictwa powinny 
szczególnie dążyć do zwiększenia produkcji nawozów m ineralnych, środ
ków ochrony roślin oraz środków chemicznych wzbogacających pasze 
a także wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń dla obsługi wielu podsta
wowych i pomocniczych zabiegów agrotechnicznych w produkcji 
roślinnej.

7. Pilnym  problem em  jest zmniejszanie s tra t w rolnictw ie powstałych 
w czasie zbioru, transportu, konserw acji i przechowywania ziemiopłodów 
oraz zagospodarowanie odpadów powstałych w procesie przetw órstw a rol
no-spożywczego.

8. Polityka w handlu zagranicznym  surowcam i i towaram i rolno-spo
żywczymi powinna przede wszystkim  odpowiadać realnym  potrzebom 
i możliwościom gospodarki narodowej.

9. H arm onijna współpraca pomiędzy poszczególnymi ogniwami gospo
darki żywnościowej jest jednym  z podstawowych w arunków pomyślnego 
rozwoju gospodarki narodowej oraz pełnego zaspokojenia potrzeb społe
czeństwa w zakresie żywności.
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Р Е З Ю М Е

На значение пищевого комплекса в общ ественно-экономическом развитии  
страны влияют многие факторы. От уровня его развития зависит степень коли
чественного и качественного удовлетворения основной потребности общества 
в области потребления — пропитания.

В процессе производства пищи преобладает участие сельского хозяйства  
и пищ евой промышленности — основные звенья пищевого комплекса. В сельс
ком хозяйстве постоянному развитию и интенсификации растительного и ж и 
вотноводческого производства должно сопутствовать повыш ение организацион
но-технического уровня, а такж е постоянное улучш ение бытового и культурного  
•обслуживания деревни. Это представляется условием ж елаем ого роста произво
дительности труда и качества труда в сельском хозяйстве. П еред пищ евой про
мышленностью стоят огромные возможности инспирировать развитие всего пищ е
вого комплекса. Чтобы производить товары отличного технологического, санитар
ного и вкусового качества, она должна ставить перед сельским хозяйством  
возрастающ ие требования как по количеству, так и по качеству сельско
хозяйственного сырья. Гармоническое развитие пищ евой промышленности  
требует, однако, рассмотрения ее условий и н уж д не только во взаимосвязи  
с сельским хозяйством, но и со всей экономикой страны.

S U M M A R Y

The im portance of food economy in socio-econom ic developm ent of a country  
is  influenced by a number of factors. The degree of quantitative and qualitative  
satisfaction  of the consum ptive need of society — food, depends on  the level of the 
developm ent of food economy.

A griculture and food industry, the fundam ental links of the com plex of food 
econom y, have a dom inating share in the process of food production. System atic  
developm ent and intensification  of vegetable and live-stock  production m ust be 
accom panied by the developm ent of the organizational and technical levels of the 
m odernization in  agriculture and it demands perm anent im provem ent of social 
and cultural conditions of life and work in the country. It is a condition for the 
required increase of productivity and the quality of production in  agriculture. And  
food industry has enorm ous possibilities to play an inspiring part in  food economy. 
Food econom y, iin order to produce goods of very  good properties in  respect to 
technology, health requirem ents and taste, must m ake greater and greater demands 
to  agriculture as to the quantity and quality of agricultural goods. H ow ever, 
a  harm onious developm ent of food industry calls for investigations referring to its 
conditions and needs in  connection not only w ith  agriculture but w ith  the w hole  
national economy.


