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W 2014 roku po raz kolejny odnotowano zmniejszenie dochodu rolniczego na obszarze
Unii Europejskiej.
Pierwszy szacunek dochodów rolniczych w 2014 r., wykonany na podstawie rachunków
makro-ekonomicznych dla sektora rolnego z obszaru Unii Europejskiej obejmującego 28
państw członkowskich, wskazał na zmniejszenie w stosunku do 2013 r. realnej wartości
dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną o 1,7%. Ten sam rachunek
dla roku 2013 wskazał na 1,3% zmniejszenie dochodu w stosunku do roku 2012.
W szczególności w 2014 r. realna wartość dochodu w przeliczeniu na osobę
pełnozatrudnioną zmalała w 20 państwach członkowskich, a zwiększyła się w 8 państwach
członkowskich. Szacuje się, że największe spadki dochodu (powyżej 10%)
są spodziewane w sześciu państwach: w Finlandii (o 22,8%), na Litwie (o 19,4%), w Belgii
(o 15,2%), we Włoszech (o 11,0%), w Estonii (-10,9%) i w Danii (-10,1%). Z kolei
największy wzrost dochodu (powyżej 10%) wystąpi w Słowenii (o 13,3%).
Według tego szacunku, w Polsce realna wartość dochodu w przeliczeniu
na osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie zmniejszyła się w 2014 r. w stosunku
do 2013 r. o 5,7%, podczas gdy w poprzednim okresie (2012/2013) odnotowano
jego wzrost o 3,5%.
Na spadek dochodu na osobę w 2014 r., złożył się spadek realnej wartości dochodu
w rolnictwie o 4,0% (wartość obliczona w cenach bieżących skorygowana z użyciem
wskaźnika deflacyjnego), częściowo złagodzony zmniejszeniem nakładów pracy
w rolnictwie o 2,3%.
Zmniejszenie w 2014 r. realnej wartości dochodu rolniczego na obszarze 28 państw
członkowskich Unii Europejskiej, spowodowane zostało głównie obniżeniem wartości
produkcji rolniczej (o 6,0%) i wartości produkcji zwierzęcej (o 0,9%), przy zmniejszeniu
w tym czasie realnej wartości kosztów materiałów i usług (zużycia pośredniego) (o 3,6%).
Wykonany szacunek wykazał, że w 2014 r. wartość produkcji rolniczej w Unii Europejskiej
zmniejszyła się w stosunku do 2013 r. o 3,4%, spowodowanego głównie ograniczeniami
rynkowymi spadku realnej wartości produkcji roślinnej (o 6,0%) i spadku wartości
produkcji zwierzęcej (o 0,9%).
Wskazane zmniejszenie w 2014 r. wartości produkcji roślinnej (o 6,0%) zostało
spowodowane spadkiem cen (o 9,5%), częściowo złagodzonym wzrostem rozmiaru
produkcji (o 3,8%).
W tym okresie odnotowano zmniejszenie cen ziemniaków (o 24,5%), oleistych
(o 14,7%), zbóż (o 13,9%), buraków cukrowych (o 11,6%), owoców (o 10,7%), oliwy
z oliwek (o 8,2%), świeżych warzyw (o 6,5%), wina (o 4,0 %) oraz sadzonek
i kwiatów (o 0,5%).
W 2014 r. odnotowano zwiększenie rozmiaru produkcji oliwy z oliwek (o 46,4%), oleistych
(o
8,2%),
buraków
cukrowych
(o
6,9%),
zbóż
(o
5,9%),
ziemniaków
(o 5,5%), świeżych warzyw (o 1,9%) i owoców (o 0,4%) oraz równoczesne obniżenie
rozmiaru produkcji sadzonek i kwiatów (o 0,4%) i wina (o 2,6%).
Spadek wartości produkcji zwierzęcej w 2014 r. został spowodowany zmniejszeniem cen
(o 2,8%). Wpływ ten został częściowo złagodzony wzrostem rozmiaru produkcji (o 1,9%).
W tym czasie nastąpiło obniżenie cen trzody chlewnej (o 6,1%), cen bydła
(o 5,2%), jaj (o 5,0%) oraz drobiu (o 4,3%). Odnotowano natomiast zwiększenie
o 1,2% cen mleka oraz owiec i kóz.
W 2014 r. odnotowano wzrost rozmiaru produkcji mleka (o 3,6%), drobiu
(o 3,0%), bydła (o 1,5%) i trzody chlewnej (o 0,6%). Nastąpiło jednak obniżenie rozmiaru
innych rodzajów produkcji zwierzęcej: jaj (o 0,8%) oraz owiec i kóz (o 1,1%).
Wartość realna kosztów materiałów i usług (zużycie pośrednie) na obszarze 28 państw
członkowskich Unii Europejskiej zmniejszyła się o 3,6%. Wzrost ten został spowodowany
głównie znaczącym zmniejszeniem kosztu pasz (o 8,1%), nawozów i środków
glebotwórczych (o 6,4%) oraz paliw i smarów (o 3,9%).
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