Dochody w rolnictwie Unii Europejskiej w 2012 r.


Pierwszy szacunek sytuacji ekonomicznej rolnictwa z obszaru Unii Europejskiej
obejmującego 27 państw członkowskich na podstawie rachunków makroekonomicznych dla sektora rolnego, wskazuje na zwiększenie w okresie
2005-2012 realnej wartości dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę
pełnozatrudnioną (pracującą w gospodarstwie rolnych co najmniej 2200 godz.
w roku) o 29,7%. W tym czasie zatrudnienie w rolnictwie zmalało o 20,0%.



Ten sam szacunek wskazał, że w 2012 r. wartość realna dochodu rolniczego
w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną zwiększyła się w stosunku do 2011 r.
o 1,0%. Na ten niewielki wzrost dochodu na osobę, złożył się wzrost realnej
wartości dochodu o 0,5% (wartość obliczona w cenach bieżących skorygowana
z użyciem wskaźnika deflacyjnego) i spadek zatrudnienia o 0,5%.



Zwiększenie w 2012 r. realnej wartości dochodu w Unii Europejskiej,
spowodowane zostało głównie zwiększeniem o 1,8% realnej wartości produkcji
rolniczej z równoczesnym zwiększeniem realnej wartości kosztów materiałów
i usług (zużycia pośredniego) o 1,6%.



W 2012 r. realna wartość dochodu w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną
wzrosła w 16 państwach członkowskich, a w 11 państwach zmalała. Największe
wzrosty dochodu - powyżej 10%, są oczekiwane w czterech państwach: Belgii
(30,0%), Holandii (14,9%), na Litwie (13,6%) i w Niemczech (12,1%). Natomiast
największe spadki dochodu – powyżej 10 % są spodziewane w pięciu państwach:
Rumunii (-16,4%), na Węgrzech (-15,7%) w Słowenii (-15,1%), w Austrii (-0,2%)
i w Irlandii (-10,1%).



W Polsce realna wartość dochodu w przeliczeniu na osobę
pełnozatrudnioną w rolnictwie zmniejszyła się w 2012 r. w stosunku
do 2011 r., szczęśliwie tylko w stopniu śladowym (-0,3%). Jednak w
okresie 2005-2012, dochód ten zwiększył się o 82,4%, co ulokowało
Polskę na trzecim miejscu w Unii Europejskiej (za Estonią i Słowacją).



Wykonany szacunek wykazał, że w 2012 r. wartość produkcji rolniczej w Unii
Europejskiej zwiększyła się w stosunku do 2009 r. o 1,8%, wskutek małego
wzrostu realnej wartości produkcji roślinnej (o 0,5%) i nieco większego wzrostu
produkcji zwierzęcej (o 3,8%).



Na wzrost wartości produkcji roślinnej przyczynił się wzrost cen o 6,3 %. Tego
wpływu nie było w stanie zniwelować w tym okresie zmniejszenie rozmiaru
produkcji o 5,4%.



Odnotowano
obniżenie
rozmiaru
większości
produktów
roślinnych,
w szczególności: wina o 15,6%, ziemniaków o 13,8% oleistych o 7,9%, zbóż
o 7,3% i buraków cukrowych o 7,3%. W tym okresie odnotowano wzrost cen
wszystkich grup produktów roślinnych. Największy wzrost cen odnotowano
w przypadku zbóż (o 9,1%), oleistych (o 8,8%), świeżych warzyw (o 7,8%) i wina
(o 6,2%). Tylko olej z oliwek był produktem odznaczającym się wzrostem
rozmiaru produkcji (o 9,2%) i cen (o 0,9%).



Wzrost wartości produkcji zwierzęcej w 2010 r. został spowodowany zwiększeniem
cen (średnio o 3,9%), gdyż w tym czasie odnotowano obniżenie cen o 0,2%.



W tym czasie zwiększył się wolumen produkcji drobiu (o 2,7%) i mleka (o 0,9%).
Odnotowano jednak obniżenie rozmiaru innych produktów zwierzęcych: bydła
(o 2,4%), jaj (o 1,8%), owiec i kóz (o 1,2%) i trzody chlewnej (o 1,0%).
W omawianym okresie nastąpiło obniżenie cen mleka (o 5,4%) oraz owiec i kóz
(o 1,3%). Ceny innych produktów zwierzęcych zwiększyły się w tym czasie.
Odnotowano wzrost cen jaj (36,2%), trzody chlewnej (10,2%), bydła (o 8,5%)
i drobiu (o 1,9%).



Wartość realna kosztów materiałów i usług (zużycia pośredniego) w Unii
Europejskiej wzrosła o 1,6%. Wzrost ten został wywołany głównie zwiększeniem
ich cen o 3,2%.



3,2% wzrost cen materiałów i usług został spowodowany zwiększeniem cen
nawozów (o 6,7%), usług finansowych (o 6,6%), nośników energii i smarów
(o 6,3%), nasion (o 4,7%), pasz (o 3,7%) oraz materiałów do konserwacji
budynków (o 3,5%).

Wykres 1. Zmiana realnej wartości dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę
pełnozatrudnioną w rolnictwie w Unii Europejskiej w 2012 roku
w stosunku do 2011 roku
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