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ZróĪnicowanie poziomu dochodów rolników w
gospodarstwach z róĪnych klas wielkoĞci ekonomicznej
w krajach Unii Europejskiej1
DIVERSIFICATION OF THE LEVEL OF FARMERS’
INCOME IN FARMS OF DIFFERENT ECONOMIC SIZE
CLASSES IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES
Celem badaĔ byáo okreĞlenie zróĪnicowania dochodów uzyskiwanych przez rolników w
gospodarstwach rolnych krajów UE z róĪnych klas wielkoĞci ekonomicznej. Wykorzystano bazĊ
FADN. Analizy wykonano w wiĊkszoĞci dla roku 2015. CzĊĞü wyników porównano z danymi z roku
2004. Badaną zmienną byá dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na peánozatrudnionego
czáonka rodziny. Wykonano analizĊ wariancji (test rang Kruskala-Wallisa) oraz analizĊ post-hoc
wartoĞci p dla porównaĔ wielokrotnych. Obliczono wskaĨnik zróĪnicowania decylowego oraz
wspóáczynnik Giniego. ZauwaĪono, Īe wielkoĞü ekonomiczna wpáywa na dochodowoĞü pracy
wáasnej, szczególnie w gospodarstwach wiĊkszych ekonomicznie. Zaobserwowano takĪe, Īe stopieĔ
nierównoĞci dochodowych w poszczególnych klasach wielkoĞci jest róĪny. W niektórych klasach
wielkoĞci ekonomicznej odnotowano pogáĊbianie siĊ nierównoĞci dochodowych.
Sáowa kluczowe: dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, nierównoĞci dochodowe, klasa
wielkoĞci ekonomicznej, FADN

Wprowadzenie
Pomimo wielu zmian zachodzących w jej funkcjonowaniu, sektor rolny w Unii
Europejskiej (UE) pozostaje w centrum zainteresowania zarówno z przyczyn
spoáecznych, jak i politycznych2. Szczególną uwagĊ poĞwiĊca siĊ wynikom
generowanym przez ten sektor, zwáaszcza dochodowym. Przyczyną tego
zainteresowania jest miĊdzy innymi niski poziom dochodów producentów rolnych.
Problemu tego nie udaáo siĊ rozwiązaü pomimo dezagraryzacji gospodarki, wdraĪania
postĊpu i nowych technik wytwórczych3. Jedną z przyczyn dysparytetu dochodowego
jest deprecjonowanie gospodarki rolnej przez mechanizmy rynkowe4. Niski poziom
1
Projekt zostaá sfinansowany ze Ğrodków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji
numer DEC-2012/05/B/HS4/04134.
2
W. Poczta, W. Czubak, K. Pawlak: Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach
akcesji Polski do UE, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4 (321), 2009, s. 40.
3
Z. GoáaĞ, M. Kozera: Ekonomiczne i spoáeczne uwarunkowania zmian struktury dochodowej indywidualnych
gospodarstw rolnych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, z. CCCLVIII, 2003, s. 37.
4
K. Babuchowska, R. Marks-Bielska: PáatnoĞci bezpoĞrednie w kontekĞcie dochodów polskich rolników,
Zeszyty Naukowe Szkoáy Gáównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa ĝwiatowego,
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dochodów czĊĞci rolników wpáywa na poziom rozwoju gospodarczego poszczególnych
krajów. Poprzez obniĪenie popytu wewnĊtrznego na produkty wytwarzane przez inne
gaáĊzie gospodarki, staje siĊ on hamulcem rozwoju5. Niskie dochody rolnicze stanowią
problem nie tylko z punktu widzenia gospodarki narodowej. Są one takĪe podstawową
determinantą rozwoju gospodarstw rolnych. Wedáug Niezgody, w warunkach przewagi
podaĪy nad popytem, wystĊpujących na ogóá w odniesieniu do produktów
wytwarzanych przez rolników, poĪądane jest uzyskiwanie takiego poziomu dochodu,
który pozwoli rolnikowi na utrzymanie pozycji konkurencyjnej6.
Poziom dochodu gospodarstw rolnych zaleĪy zarówno od czynników
wewnĊtrznych, jak i otoczenia. Podstawowymi determinantami endogenicznymi są
zmiany struktury i wielkoĞci produkcji, potencjaá wytwórczy i efektywnoĞü jego
wykorzystania oraz przedsiĊbiorczoĞü producentów rolnych. WĞród czynników
zewnĊtrznych coraz czĊĞciej jako najwaĪniejszy wymieniana jest polityka rolna7.
Niektórzy autorzy8 zwracają uwagĊ na zaleĪnoĞü sytuacji ekonomicznej gospodarstw (w
tym osiąganych dochodów) od ich wielkoĞci ekonomicznej.
Dochody rolnicze nie tylko odbiegają od tych uzyskiwanych w innych sektorach
gospodarki. WaĪnym zagadnieniem jest nierównomierny podziaá dochodu miĊdzy
gospodarstwa rolne. Problemem jest nie tyle wystĊpowanie nierównoĞci, co ich
pogáĊbianie siĊ9. DuĪe zróĪnicowanie dochodu narusza bowiem zasadĊ spójnoĞci
spoáecznej, a narastanie nierównoĞci podziaáu dochodów prowadzi w dáuĪszym czasie do
zmian struktury podmiotowej gospodarstw oraz reguá konkurowania10.

Cel i metody
Gáównym celem artykuáu jest okreĞlenie zróĪnicowania dochodów uzyskiwanych
przez rolników w gospodarstwach rolnych krajów Unii Europejskiej z róĪnych klas
wielkoĞci ekonomicznej. Dla realizacji powyĪszego celu posáuĪono siĊ bazą FADN
(Farm Accountancy Data Network). Wykorzystano dane dla makroregionów FADN
t. 11, z. 1, 2011, s. 8 za S. J. Zegar: Przesáanki i uwarunkowania polityki ksztaátowania dochodów w
rolnictwie, IERiGĩ, Warszawa, 2001, s. 108.
D. Niezgoda: ZróĪnicowanie dochodu w gospodarstwach rolnych oraz jego przyczyny, Zagadnienia
Ekonomiki Rolnej, nr 1 (318), 2009b, s. 24.
6
D. Niezgoda: Uwarunkowania rentownoĞci gospodarstw rolnych zróĪnicowanych pod wzglĊdem ich
wielkoĞci ekonomicznej, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 4, 2009a, s. 155.
7
H. Runowski: Ksztaátowanie siĊ dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocáawiu, nr 361, 2014, s. 196.
8
M. in. A. Marcysiak: WielkoĞü ekonomiczna gospodarstw jako element oceny ich pozycji konkurencyjnej,
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. X, z. 2, 2008, s. 169-173, T.
Felczak: Czynniki ksztaátujące wartoĞü uzyskiwanego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, Roczniki
Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XVI, z. 4, 2014, s. 82, D. Niezgoda:
Uwarunkowania rentownoĞci gospodarstw rolnych zróĪnicowanych pod wzglĊdem ich wielkoĞci
ekonomicznej, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 4, 2009a, s. 155-165, D. Niezgoda: ZróĪnicowanie
dochodu w gospodarstwach rolnych oraz jego przyczyny, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1 (318), 2009b, s.
24-37.
9
Wskazuje na to m. in. J. Mikoáajczyk: Nakáady inwestycyjne w gospodarstwach indywidualnych wedáug
wielkoĞci ekonomicznej w Ğwietle Polskiego FADN, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 3, 2009, s.
189.
10
D. Niezgoda: ZróĪnicowanie dochodu w gospodarstwach rolnych oraz jego przyczyny, Zagadnienia
Ekonomiki Rolnej, nr 1 (318), 2009b, s. 28-29.
5
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przedstawione dla szeĞciu klas wielkoĞci ekonomicznej. W badaniu uwzglĊdniono 558
przypadków11.
Badania przeprowadzono dla nastĊpujących klas wielkoĞci ekonomicznej
gospodarstw12:
x bardzo maáe (2 000 <= euro < 8 000),
x maáe (8 000 <= euro < 25 000),
x Ğrednio-maáe (25 000 <= euro < 50 000),
x Ğrednio-duĪe (50 000 <= euro < 100 000),
x duĪe (100 000 <= euro < 500 000),
x bardzo duĪe (euro >= 500 000) 13.
Do analiz wykorzystano zmienną systemową FADN SE430, tj. dochód z
rodzinnego gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na peánozatrudnionego czáonka
rodziny. Badania prowadzono dwuetapowo: najpierw zaprezentowano róĪnice w
poziomie dochodów uzyskiwanych w gospodarstwach z róĪnych klas wielkoĞci
ekonomicznej, nastĊpnie podjĊto próbĊ oceny nierównoĞci w podziale dochodów
pomiĊdzy jednostki wewnątrz poszczególnych klas. Analizą objĊto rok 201514.
Wspóáczynniki nierównoĞci rozkáadu dochodów porównano z analogicznymi
wielkoĞciami obliczonymi dla 2004 roku15. W badaniu nie uwzglĊdniono Chorwacji z
uwagi na zbyt krótki okres jej czáonkostwa w UE.
W pierwszym etapie badaĔ, dla oceny, czy wielkoĞü ekonomiczna wpáywa na
dochodowoĞü pracy wáasnej, wykorzystano jednoczynnikową analizĊ wariancji
(ANOVA). Jednym z gáównych warunków, które muszą byü speánione, aby
przeprowadziü analizĊ wariancji jest wymóg, aby zmienna zaleĪna miaáa rozkáad
normalny w obrĊbie wszystkich porównywanych grup16. ZaáoĪenie to zweryfikowano na
podstawie histogramów zmiennej zaleĪnej oraz testu Shapiro-Wilka. Test ten pozwoliá
stwierdziü, Īe zaáoĪenie to nie zostaáo speánione. PosáuĪono siĊ zatem testem rang
Kruskala-Wallisa, stanowiącym nieparametryczną metodĊ, bĊdącą odpowiednikiem
jednoczynnikowej analizy wariancji17. Na tej podstawie stwierdzono, Īe co najmniej
dwie Ğrednie róĪnią siĊ miĊdzy sobą. Aby sprawdziü, które pary róĪnią siĊ od siebie, w
nastĊpnej kolejnoĞci przeprowadzono analizĊ post-hoc wartoĞci p dla porównaĔ
wielokrotnych.
Dla dopeánienia badaĔ podjĊto próbĊ analizy nierównoĞci w podziale dochodu
miĊdzy gospodarstwa wewnątrz poszczególnych klas wielkoĞci ekonomicznej. W tym

ĝrednie z makroregionów dla poszczególnych klas wielkoĞci ekonomicznej (32 w klasie gospodarstw bardzo
maáych, 75 maáych, 108 Ğrednio-maáych, 131 Ğrednio-duĪych, 132 duĪych i 80 bardzo duĪych).
12
W nawiasach podano zakresy wartoĞci standardowej produkcji.
13
Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. CzĊĞü I.
Wyniki Standardowe, IERiGĩ-PIB, Warszawa, 2016, s. 17.
14
Byá to ostatni rok, za który dostĊpne byáy dane w bazie FADN w momencie prowadzenia badaĔ.
15
Rok 2004 wybrano celowo, ze wzglĊdu na fakt, Īe miaáo wówczas miejsce najwiĊksze rozszerzenie UE.
16
A. Stanisz: PrzystĊpny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykáadach z medycyny. Tom
2. Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft, Kraków, 2007, s. 337.
17
A. Stanisz: PrzystĊpny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykáadach z medycyny. Tom
2. Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft, Kraków, 2007, s. 285, A. Stanisz: PrzystĊpny kurs statystyki z
zastosowaniem STATISTICA PL na przykáadach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft,
Kraków, 2006, s. 386.
11
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celu posáuĪono siĊ metodyką wykorzystaną przez Woáoszyna18. Wykorzystano wskaĨnik
zróĪnicowania decylowego, który liczy siĊ jako iloraz dziewiątego do pierwszego decyla
rozkáadu dochodów (D9/D1). WyraĪa on relacjĊ najniĪszych dochodów osiąganych
przez 10% najzamoĪniejszych gospodarstw do najwyĪszych dochodów osiąganych przez
10% najuboĪszych gospodarstw. Nie uwzglĊdnia on zatem zróĪnicowania dochodów dla
80% gospodarstw. Dlatego obliczono równieĪ wspóáczynnik Giniego, który uwzglĊdnia
caáe spektrum rozkáadu dochodów. Interpretuje siĊ go jako stosunek Ğredniej róĪnicy
dochodów pomiĊdzy wszystkimi parami gospodarstw do Ğredniego dochodu w
zbiorowoĞci badanych gospodarstw19. Dochody mogą osiągaü wartoĞci ujemne, co
szczególnie czĊsto zdarza siĊ w gospodarstwach rolnych. Takie przypadki wyáączono z
badaĔ20.

Wyniki badaĔ i ich omówienie
Na rys. 1. oraz w tab. 3. przedstawiono poziom dochodowoĞci pracy wáasnej w
gospodarstwach rolnych krajów UE w 2015 roku. ĝrednia wartoĞü dochodu w
przeliczeniu na jednego peánozatrudnionego czáonka rodziny wahaáa siĊ od 4,2 tys. euro
w gospodarstwach bardzo maáych do prawie 172,3 tys. euro w jednostkach bardzo
duĪych. Im silniejsze ekonomicznie byáy zatem gospodarstwa, tym wyĪsza byáa ich
efektywnoĞü. Wypracowywaáy one bowiem nie tylko wyĪszy Ğredni dochód na
gospodarstwo, ale i na jednostkĊ pracy wáasnej. Szczególnie wysokimi wynikami
dochodowymi cechowaáy siĊ podmioty najwiĊksze w sensie ekonomicznym. Byáa to
jedyna klasa, w której odnotowano wystĊpowanie wartoĞci nie tylko odstających, ale i
ekstremalnych. NaleĪy to uzasadniü faktem, iĪ klasa ta stanowi przedziaá niedomkniĊty i
obejmuje wszystkie gospodarstwa wytwarzające standardową produkcjĊ o wartoĞci
równej lub przekraczającej 500 tys. euro. Znajduje to swoje odbicie takĪe w róĪnicy
miĊdzy wartoĞcią mediany i Ğredniej – mediana, wynosząca okoáo 95 tys. euro,
stanowiáa bowiem zaledwie nieco ponad poáowĊ wartoĞci Ğredniej.

18

A. Woáoszyn: NierównoĞci dochodowe w gospodarstwach domowych rolników na tle innych grup
spoáeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2005 i 2010, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów
Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XV, z. 6, 2013, 314.
19
A. Woáoszyn: NierównoĞci dochodowe w gospodarstwach domowych rolników na tle innych grup
spoáeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2005 i 2010, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów
Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XV, z. 6, 2013, 314.
20
Por. np. P. Ulman: NierównoĞci ekonomiczne w Polsce w 2005 roku: ujĊcie obiektywne i subiektywne,
NierównoĞci spoáeczne a wzrost gospodarczy w kontekĞcie spójnoĞci spoáeczno-ekonomicznej, z. 13, 2008, s.
169. W niniejszej analizie grupa gospodarstw o ujemnych dochodach byáa nieliczna – odsetek takich
gospodarstw w poszczególnych klasach wielkoĞci nie przekraczaá 4%.
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Rysunek 1. ĝredni dochódd z rodzinnego gospodarstwa
g
rolnego
r
na osobbĊ peánozatrudnnioną rodziny
dáug klas wielkooĞci ekonomiczznej (w euro)
w gospodarstwach rolnychh krajów UE w 2015 roku wed
(Ğrednie danne z makroregioonów FADN)
ħródáo: oppracowanie wáasnne na podstawie http://ec.europa.e
h
eu/agriculture/ricaa/database/databaase_en.cfm

W celu analizy zalleĪnoĞci miĊddzy przynaleĪĪnoĞcią do okkreĞlonej klasyy wielkoĞci
ekonomiczznej a dochoddowoĞcią pracyy wáasnej possáuĪono siĊ annalizą warianccji. Badania
rozpoczĊtoo od sprawddzenia normaalnoĞci rozkááadu wartoĞcii dochodu nna jednego
peánozatruudnionego czáoonka rodziny.. Wykorzystan
no test Shapirro-Wilka. Przzy poziomie
istotnoĞci p = 0,05, odrrzucono hipottezĊ zerową o normalnoĞcci rozkáadu annalizowanej
zmiennej w aĪ piĊciu z szeĞciu badaanych klas wieelkoĞci ekonoomicznej21. Sttąd, zamiast
jednoczynnnikowej analizy wariancji, wykorzystano
o test rang Krruskala-Wallisa. Na jego
podstawie,, przy poziom
mie istotnoĞcii p = 0,05, odrzucono hiipotezĊ zerow
wą o braku
istotnego statystycznie
s
w
wpáywu
wielkkoĞci ekonomiicznej na dochhodowoĞü praacy wáasnej.
Zatem Ğreednia wartoĞüü zmiennej zaleĪnej
z
róĪniiáa siĊ istotnnie statystycznie dla co
najmniej dwóch
d
spoĞródd analizowanych klas wiellkoĞci ekonom
micznej. IstotnnoĞü róĪnic
dochodowooĞci pracy wááasnej zbadanno przy uĪyciu
u porównaĔ wielokrotnych
w
h testu rang
Kruskala-W
Wallisa (tab. 1.). Trzyy klasy wieelkoĞci ekonnomicznej (obejmujące
gospodarsttwa o wartoĞcci standardoweej produkcji 50 tys. euro lubb wiĊcej), podd wzglĊdem
poziomu zmiennej
z
zaleeĪnej, róĪniáyy siĊ istotnie statystyczniee z wszystkim
mi klasami
wielkoĞci ekonomicznejj. Najmniej od
o pozostaáych
h klas róĪniáaa siĊ grupa ggospodarstw
oĞü róĪnic Ğreddniego poziom
mu dochodu
maáych, dla której odnottowano statystyczną istotno
i
klasaami. Warto
na peánozzatrudnionegoo czáonka roodziny tylko z trzema innymi
podkreĞliü, Īe zróĪnicow
wanie Ğrednieej dochodowo
oĞci pracy wááasnej pomiĊddzy klasami
21

Wyniki tesstu Shapiro-Wilkaa dla poszczególnnych klas byáy nastĊpujące:
n
bardzzo maáe: SW-W = 0,7991, p =
0,00004; maááe: SW-W = 0,94449, p = 0,0026; Ğrednio-maáe: SW
W-W = 0,9819, p = 0,1504; Ğrednioo-duĪe: SW-W
= 0,9338, p = 0,00001; duĪe: SW-W
S
= 0,8776, p = 0,00000; barrdzo duĪe: SW-W
W = 0,3166, p = 0,,0000.
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wielkoĞci ekonomicznej wystąpiáo na duĪo wiĊkszą skalĊ niĪ w przypadku typów
rolniczych22.
Tabela 1. Wyniki analizy post-hoc wartoĞci p dla porównaĔ wielokrotnych (pogrubioną czcionką
zaznaczono efekty istotne przy p = 0,05)
Wyszczególnienie

(1)
R = 41,94

(2)
R = 120,07
0,325943

(3)
R = 181,56
0,000253
0,167358

(4)
R = 268,50
0,000000
0,000000
0,000502

(5)
R = 389,51
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

(6)
R = 492,71
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000094

Bardzo maáe (1)
Maáe (2)
0,325943
ĝrednio-maáe (3)
0,167358
0,000253
ĝrednio-duĪe (4)
0,000000
0,000000
0,000502
DuĪe (5)
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
Bardzo duĪe (6)
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000094
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm

W celu oceny nierównoĞci dochodowych w poszczególnych klasach wielkoĞci
ekonomicznej, obliczono podstawowe statystyki opisowe oraz dwie miary nierównoĞci
rozkáadu dochodowoĞci pracy wáasnej, tj. wskaĨnik zróĪnicowania decylowego oraz
wspóáczynnik Giniego. Obliczenia wykonano nie tylko dla danych z 2015 roku, ale
zestawiono je z wynikami dla roku 2004, aby oceniü zmiany w poziomie nierównoĞci
dochodowych w czasie (tab. 2. i 3.).
W obu badanych latach zauwaĪalna byáa nastĊpująca prawidáowoĞü: im silniejsze
ekonomicznie byáy gospodarstwa, tym wiĊksze generowaáy dochody na jednostkĊ
przeliczeniową pracy wáasnej. Dotyczyáo to zarówno Ğredniej, jak i mediany dochodu.
We wszystkich klasach wielkoĞci ekonomicznej mediana byáa niĪsza od Ğredniej, a
szczególnie duĪe rozbieĪnoĞci miĊdzy tymi miarami dotyczyáy jednostek duĪych i
bardzo duĪych. Jest to zjawisko charakterystyczne dla rozkáadów dochodowych i
Ğwiadczy o przewadze liczebnoĞci gospodarstw o dochodach niĪszych od Ğredniej23.
Tabela 2. Wybrane statystyki opisowe oraz wspóáczynniki nierównoĞci rozkáadu dochodu z
rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobĊ peánozatrudnioną rodziny w gospodarstwach rolnych
krajów UE w 2004 roku wedáug klas wielkoĞci ekonomicznej
Wyszczególnienie
Bardzo maáe
Maáe
ĝrednio-maáe
ĝrednio-duĪe
DuĪe
Bardzo duĪe

ĝrednia
(euro)
5 555
8 811
13 731
18 905
35 944
102 565

Min
(euro)
272
712
319
3 224
7 638
9 437

Med.
(euro)
5 131
8 399
13 050
17 761
29 518
69 560

Max
(euro)
17 108
22 457
36 312
43 856
122 510
539 403

D1
(euro)
1 301
3 315
6 307
8 992
17 391
24 874

D9
(euro)
12 080
15 145
22 483
31 903
70 831
249 487

D9/D1

Gini

9,29
4,57
3,56
3,55
4,07
10,03

0,387
0,296
0,270
0,251
0,282
0,475

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm

Por. J. ĝredziĔska: ZróĪnicowanie poziomu dochodów rolników w gospodarstwach o róĪnych typach
rolniczych w krajach Unii Europejskiej, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 5 (89), cz. 1, 2017, s.
145-155 – w artykule przeprowadzono analogiczne badania w ukáadzie typów rolniczych, choü naleĪy
podkreĞliü, Īe analizy wykonano dla 2013, a nie 2015 roku.
23
A. Woáoszyn, F. Wysocki: NierównoĞci w rozkáadzie dochodów i wydatków gospodarstw domowych
rolników w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XVI, z. 6,
2014, s. 539.
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Tabela 3. Wybrane statyystyki opisowe oraz wspóáczzynniki nierównoĞci rozkáaduu dochodu z
dnioną rodziny w gospodarstw
wach rolnych
rodzinnego gospodarstwa rolnego na osoobĊ peánozatrud
krajów UE w 2015 roku wedáug klas wiellkoĞci ekonomiccznej
Wyszczególnnienie
Bardzo maáe
Maáe
ĝrednio-maáee
ĝrednio-duĪee
DuĪe
Bardzo duĪe

ĝredniaa
(euro)
4 2440
10 3118
14 5445
22 0001
40 4336
172 2667

Min
(euro)
431
1 095
421
1 960
1 564
4 494

M
Med.
(eeuro)
2 812
9 859
144 099
199 261
333 761
955 181

Max
(euro))
16 325
29 132
30 857
58 173
122 563
3 121 781

D1
(euro)
1 220
3 901
7 149
11 714
21 407
39 614

D9
(euro)
8 996
18 073
23 580
37 501
66 182
257 937

D9//
D1
7,38
4,663
3,30
3,220
3,009
6,51

Gini
0,458
0,284
0,249
0,256
0,278
0,561

ħródáo: opraccowanie wáasne na
n podstawie http://ec.europa.eu/ag
griculture/rica/daatabase/database__en.cfm

Zarów
wno w 2004, jak i 2015 roku
r
najwiĊkssze nierównoĞĞci dochodowee, mierzone
wspóáczynnnikiem Ginieego, wystąpiááy w gospod
darstwach baardzo duĪychh (wartoĞci
wspóáczynnnika wyniosáyy odpowiednioo 0,475 i 0,561). Fakt ten nie
n dziwi, jeĞlii wziąü pod
uwagĊ, Īe jest to przeddziaá niedomkkniĊty. Co ciekawe, jedyniie nieco niĪsze wartoĞci
odnotowanno dla gospodaarstw najmniejszych w sensie ekonomicznnym. Na duĪe nnierównoĞci
dochodowee we wspomnnianych klasacch wielkoĞci ekonomicznej w obu badan
anych latach
wskazują takĪe
t
wysokiee wartoĞci wsskaĨnika zróĪn
nicowania deccylowego. Najjmniejszymi
nierównoĞcciami cechowaaáy siĊ na ogóáá jednostki Ğred
dnio-maáe i Ğreednio-duĪe (w
wspóáczynnik
Giniego nie przekraczaá w nich 0,270, a dziewiąty decyl byá okooáo 3,5-krotniee wyĪszy od
decyla pierw
rwszego).
Jak wynika z rys. 2., nierównoĞci dochodowe
d
m
mierzone
w
wskaĨnikiem
zróĪnicowaania decylow
wego w badanyych latach w prawie wszyystkich klasachh wielkoĞci
ekonomiczznej (poza gosspodarstwamii maáymi) uleegáy zmniejszeeniu. NajwiĊkkszy spadek
(o ponad 35%)
3
odnotow
wano w grupiie gospodarstw
w najwiĊkszyych. Takiej teendencji nie
zauwaĪonoo w odniesieniu do wspóáczynnika
w
a Giniego, który
k
dla trrzech klas
(gospodarsstwa maáe, Ğreednio-maáe i duĪe) nieznaccznie siĊ zmnniejszyá (o niee wiĊcej niĪ
7,5%). W pozostaáychh trzech klassach wartoĞü wspóáczynniika Giniego wzrosáa, a
szczególnie wyraĨnie w przypadku jeednostek ze sk
krajnych klas wielkoĞci ekoonomicznej
w
przekrooczyá 18%).
(dla gospodarstw bardzoo maáych i barrdzo duĪych wzrost

Rysunek 2.. Zmiana wspóáczynników nieerównoĞci rozk
káadu dochodu z rodzinnego ggospodarstwa
rolnego na osobĊ
o
peánozatrrudnioną rodzinny w gospodarsstwach rolnych krajów UE w roku 2015 w
stosunku doo 2004 roku weddáug klas wielkkoĞci ekonomiczznej (w %)
ħródáo: opraccowanie wáasne na
n podstawie tab. 2. i 3.
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Podsumowanie i wnioski
Celem badaĔ byáo okreĞlenie zróĪnicowania dochodów uzyskiwanych przez
rolników w gospodarstwach rolnych krajów Unii Europejskiej z róĪnych klas wielkoĞci
ekonomicznej. Przeprowadzone analizy pozwoliáy sformuáowaü nastĊpujące wnioski:
1. PrzynaleĪnoĞü do okreĞlonej klasy wielkoĞci ekonomicznej wpáywa na
uzyskiwane przez rolników dochody. W najwiĊkszym stopniu od pozostaáych
klas róĪnią siĊ gospodarstwa silniejsze ekonomicznie, wytwarzające
standardową produkcjĊ o wartoĞci równej lub przekraczającej 50 tys. euro.
2. Skala nierównoĞci rozkáadu dochodu w przeliczeniu na jednostkĊ pracy wáasnej
róĪni siĊ w zaleĪnoĞci od wielkoĞci ekonomicznej gospodarstwa. NajwiĊksze
nierównoĞci dochodowe pomiĊdzy gospodarstwami naleĪącymi do okreĞlonej
klasy wielkoĞci zaobserwowano w przypadku jednostek najsilniejszych i
najsáabszych ekonomicznie.
3. ZauwaĪono, Īe stopieĔ nierównoĞci rozkáadu dochodu mierzony wskaĨnikiem
zróĪnicowania decylowego w badanym okresie na ogóá zmniejszyá siĊ.
ĝwiadczy to o zmniejszających siĊ róĪnicach pomiĊdzy najuboĪszymi i
najzamoĪniejszymi gospodarstwami wewnątrz klas wielkoĞci ekonomicznej.
JednoczeĞnie pomiĊdzy rokiem 2004 a 2015 w gospodarstwach najwiĊkszych i
najmniejszych w sensie ekonomicznym odnotowano wzrost nierównoĞci
dochodowych mierzonych wspóáczynnikiem Giniego. Tak wiĊc moĪna
powiedzieü, Īe pogáĊbiáy siĊ nierównoĞci dochodowe pomiĊdzy wszystkimi
gospodarstwami w klasach, w których zjawisko to wystĊpuje na najwiĊkszą
skalĊ. Interpretacja uzyskanych wyników powinna byü ostroĪna, ale moĪe
stanowiü asumpt do dalszych badaĔ.
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Summary
The aim of the study was to determine the diversification of income obtained by farmers in the EU
countries’ farms from different economic size classes. The FADN database was used. Most of the
analyzes were performed for 2015. Some of the results were compared with the data from 2004.
The variable under analysis was income from a family farm per family work unit. A variance
analysis (Kruskal-Wallis rank test) and post-hoc analysis of p values for multiple comparisons
were performed. The income decile ratio and the Gini coefficient were calculated. It was noted that
the economic size affects the profitability of own work, especially in economically larger farms. It
was also observed that the degree of income inequalities in respective size classes is different. In
some economic size classes a deepening of income inequalities was noticed.
Keywords: farm net income, income inequality, economic size class, FADN
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