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Archiwum Warto przeczytać ze strony www.fadn.pl    Aktualizacja z dn. 13.05.2013 r. 

 Dochody w rolnictwie Unii Europejskiej  

Pierwszy szacunek sytuacji ekonomicznej rolnictwa z obszaru Unii Europejskiej obejmującego 27 

państw członkowskich na podstawie rachunków makro-ekonomicznych dla sektora rolnego, wskazuje 

na zwiększenie w okresie 2005-2010 realnej wartości dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę 

pełnozatrudnioną (pracującą w gospodarstwie rolnych co najmniej 2200 godz. w roku) o 10,0%. W 

tym czasie zatrudnienie w rolnictwie zmalało o 12,7%. Szacunek ten wskazał, że w 2010 

roku wartość realna dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną zwiększyła się w 

stosunku do 2009 r. o 12,3%.  

przyg. dr inż. Lech Goraj, News Release 201/2010 – 20.12.2009 r. Eurostat 

 

 Wpływ dopłat na dochody gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości obszarowej w 2007 

roku  

W kwartalniku "Zagadnienia doradztwa rolniczego" nr 3/2009 ukazał się artykuł mgr inż. Grażyny 

Nachtman pt. "Wpływ dopłat na dochody gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości obszarowej w 

2007 roku". Artykuł ukazuje rolę dopłat do działalności operacyjnej w tworzeniu dochodu gospodarstw 

ekologicznych o różnej skali powierzchni użytków rolnych. Wyniki zaprezentowano na tle gospodarstw 

konwencjonalnych. 

 

 Dochody w rolnictwie w Unii Europejskiej  

Szacunek wykonany na podstawie rachunków makro-ekonomicznych rolnictwa Unii Europejskiej 

wskazał, że w 2009 r. wartość realna dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną 

(pracującą co najmniej 2200 godz. w roku) obniżyła się o 12,2%, w stosunku do roku 2008. To 

oznacza utrzymywanie się tendencji spadkowej rozpoczętej w 2008 roku, w którym dochód obniżył się 

w stosunku do 2007 r. o 2,5%. 

przyg. dr inż. Lech Goraj, News Release 186/2009 - 18.12.2009 r. Eurostat 

 Rachunek wyników w gospodarstwie rolnym 

W dwutygodniku "Agro Serwis" nr 12 z dn. 16.06.2009 r. ukazał się artykuł dr Lecha Goraja 

pt. Rachunek wyników w gospodarstwie rolnym i ocena wpływu zmian cen na realizowane dochody. 

 

 Dochody z gospodarstw rolnych zrealizowane w latach 2007-2009 według danych Polskiego 

FADN 

Opracowanie pt. Dochody z gospodarstw rolnych zrealizowane w latach 2007-2009 według danych 

Polskiego FADN zawiera analizę wyników ekonomicznych uzyskanych w latach 2007-2009 przez 

średnie gospodarstwo rolne znajdujące się w polu obserwacji Polskiego FADN. Została ona wykonana 

na podstawie danych rachunkowych z 2007 roku i szacunku wyników dla lat 2008-2009. 

przyg. dr inż. Lech Goraj 

 

 Dochody w rolnictwie Unii Europejskiej  

Szacunek wykonany na podstawie rachunków makro-ekonomicznych rolnictwa Unii Europejskiej 

wskazał, że w 2008 r. dochód rolniczy w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną (pracującą co 

najmniej 2200 godz. w roku) obniżył się o 3,5% w stosunku do roku 2007. Na ten poziom spadku 

złożyły się: spadek dochodu rolniczego w sektorze o 5,7% i obniżenie nakładów pracy o 2,3%. W 19 

krajach członkowskich spośród 27 krajów, w tym także w Polsce odnotowano spadek dochodu na 

osobę pełnozatrudnioną, a w pozostałych 8 krajach odnotowano jego wzrost. Śledząc zmiany dochodu 

w poszczególnych krajach największy spadek dochodu odnotowano w Danii (-24,7%), a największy 

wzrost w Bułgarii (+28,9%). Pełen wykaz krajów członkowskich UE według poziomu wskaźnika zmiany 

wielkości dochodu w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie w latach 2007-2008 w Unii 

Europejskiej znajduje się w tabeli. 

 

Obniżenie dochodu rolniczego w rolnictwie Unii Europejskiej zostało spowodowane przez: 

• Silny wzrost wartości zużycia pośredniego (o 10,3%), 

• Zwiększenie wartości produkcji rolniczej liczonej wg cen rynkowych (o 3,9%), 

• Zwiększenie kosztu amortyzacji (o 2,5%), 

• Niezmienioną wartość salda podatków i dopłat (0,0%). 

Wartość produkcji rolniczej w Unii Europejskiej zwiększyła się o 3,9%, głównie z powodu wzrostu 

wartości produkcji roślinnej (o 2,9%) i produkcji zwierzęcej (o 5,5%). Na 2,9% wzrost wartości 

produkcji roślinnej złożyło się 6,9% zwiększenie wolumenu produkcji i 3,6% spadek cen. W tym 
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okresie zwiększyły się wolumeny produkcji trzech głównych produktów roślinnych: zbłż o 22,3%, 

owoców o 2,5% i warzyw o 1,8%. Odnotowano równocześnie wysoki wzrost cen nasion oleistych (o 

11,9%) i znaczący spadek cen zbóż (o 12,0%) oraz ziemniaków (o 9,3%). Na 5,5% wzrost wartości 

produkcji zwierzęcej zasadniczy wpływ miał 5,6% wzrost cen, gdyż rozmiar produkcji pozostał prawie 

niezmieniony (wzrost o 0,1%). Zwiększenie wartości produkcji mleka w 2008 r. nastąpiło głównie z 

powodu 6,5% wzrostu cen, gdyż wolumen produkcji zwiększył się zaledwie o 0,7%. Efekt zwiększenia 

cen trzody chlewnej o 9,1% został osłabiony 1,6% obniżeniem wolumenu produkcji. Zwiększenie 

kosztów produkcji (zużycia pośredniego) w rolnictwie Unii Europejskiej w 2008 roku o 10,3% 

spowodowane zostało głównie wzrostem cen: nawozów mineralnych o 42,8%, nośników energii o 

12,2% i pasz o 9,7%. 

 

przyg. dr inż. Lech Goraj na podstawie:News Release 46/2009 - 02.04.2009 r. Eurostat 

 

 Austria i Węgry utrzymały zakaz uprawy genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 

Polski Rząd nie może już wmawiać społeczeństwu, że będziemy płacić wysokie kary jeśli zabronimy 

upraw GM. Przykłady zakazów wprowadzonych przez Austrię i Węgry świadczą, że do skutecznego 

zakazu upraw GM trzeba przede wszystkim mieć wolę. W dniu 3 marca 2009 roku wbrew Komisji 

Europejskiej kraje członkowskie UE zgodziły się, by Austria i Węgry  utrzymały zakaz uprawy 

genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810. Więcej » {Ministrowie ds. ochrony środowiska 

przegłosowali odrzucenie stanowiska Komisji Europejskiej. Tylko cztery kraje: Wielka Brytania, 

Szwecja, Finlandia i Holandia popierały KE i opowiedziały się w głosowaniu za zniesieniem tzw. klauzul 

bezpieczeństwa, wprowadzonych przez Austrię i Węgry. Pozostałe 23 kraje, w tym Polska, dysponujące 

większością kwalifikowaną, głosowały przeciw decyzji KE. Wynik wtorkowego głosowania jest istotny 

także dla innych krajów, które wprowadziły zakaz uprawy genetycznie modyfikowanej kukurydzy (jak 

Francja czy Grecja) i ich zakazy także zostały zakwestionowane przez Komisję Europejską. Jak donosi 

Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO” Rząd RP do tej pory nie podjął konkretnych kroków, aby pociągnąć 

do odpowiedzialności podmioty, które nielegalnie prowadziły uprawy kukurydzy GM w 2008 r. mimo 

wielokrotnych interwencji ze strony ICPPC, Koalicji "POLSKA WOLNA OD GMO", eurodeputowanego 

Janusza Wojciechowskiego oraz setek indywidualnych osób. (PAP)} 

 

przyg. mgr inż. Grażyna Nachtman 

 

 Szacunek dochodów gospodarstw rolnych w 2008 roku, według parametrów rachunków 

makroekonomicznych dla rolnictwa z 31.01.2009 r. 

Szacunek dochodów gospodarstw rolnych w 2008 roku wykonano dla całego sektora, gospodarstw 

rolnych znajdujących się w polu obserwacji Polskiego FADN a także gospodarstw należących do 

rolników ubezpieczonych w KRUS. Obliczenia zostały wykonane na podstawie wyników z 2007 roku 

oraz wskaźników zmian opracowanych w ramach rachunku makroekonomicznego dla sektora 

gospodarstw rolnych w Polsce. 

przyg. dr inż. Lech Goraj 
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 Dochody w rolnictwie w Unii Europejskiej                                        

Drugi szacunek wykonany na podstawie rachunków makro-ekonomicznych rolnictwa wskazał, że w 

2007 r. dochód rolniczy w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną (pracującą co najmniej 2200 godz. 

w roku) w Unii Europejskiej był średnio o 5,4% większy w stosunku do roku 2006.  Spośród 27 krajów 

członkowskich w 19 odnotowano wzrost dochodu, a w pozostałych 8 spadek. Największy wzrost 

dochodu odnotowano na Litwie (+39,3%), a największy spadek w Rumunii (-16,7%). Porównanie 

zmian wielkości dochodu w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie w latach 2006-2007 w 

Unii Europejskiej znajduje się w tabeli: 

 

 

przyg. dr inż. Lech Goraj 

 Dochody w rolnictwie w Unii Europejskiej - drugi szacunek wykonany na podstawie rachunków 

makroekonomicznych rolnictwa wskazał, że w 2006 r. dochód rolniczy w przeliczeniu na osobę 

pełnozatrudnioną (pracujacą co najmniej 2200 godz. w roku) w Unii Europejskiej był średnio o 3,8% 

większy w stosunku do roku 2005. Spośród 27 krajów członkowskich w 21 odnotowano wzrost 

dochodu, a w pozostałych 6 spadek. Najwyższy wzrost dochodu odnotowano w Holandii (+15,1%), a 

największy spadek w Irlandii (-13,3%). Porównanie zmian wielkości dochodu w przeliczeniu na jednego 

pełnozatrudnionego w rolnictwie w latach 2005-2006 w Unii Europejskiej znajduje się w tabeli:  

 

                                                                                              
        przyg. dr inż. Lech Goraj 


