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PáatnoĞci bezpoĞrednie w kontekĞcie dochodów polskich
rolników
Direct payments in the context of Polish farmers’ income
Synopsis. Od momentu integracji Polski z Unią Europejską obserwuje siĊ istotny wzrost dochodów
gospodarstw rolnych. W 2008 r., pod wzglĊdem wysokoĞci przeciĊtnego miesiĊcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 gospodarstwo domowe, gospodarstwa rolników ustĊpowaáy jedynie dochodom
gospodarstw osób pracujących na wáasny rachunek. Istotny wpáyw na tĊ sytuacjĊ mają páatnoĞci
bezpoĞrednie, które są czynnikiem dochodotwórczym w polskim rolnictwie. Przeprowadzone badania
wáasne pozwoliáy stwierdziü, Īe praca w gospodarstwie rolnym nie byáa jedynym Ĩródeá dochodu
gospodarstw domowych ankietowanych rolników. Prawie poáowa (49,2%) z nich posiadaáa inne
Ĩródáa dochodu (renty, emerytury, praca sezonowa w kraju lub za granicą, wáasna dziaáalnoĞü
gospodarcza). Prawie 67% ankietowanych dostrzegáo poprawĊ swojej sytuacji dochodowej w wyniku
otrzymywanych páatnoĞci bezpoĞrednich. W opinii 7,6% nie ulegáa ona zmianie.
Sáowa kluczowe: dochody gospodarstw rolnych, páatnoĞci bezpoĞrednie, wspólna polityka rolna.
Abstract. Farm incomes in Poland have increased since the Polish integration with the European
Union. The average monthly available income per household was in 2008 lower than income only of
the self-employed entrepreneurs. A significant impact on this situation have the agricultural direct
payments which are a factor of creating incomes in Polish agriculture. An own research indicated that
work on the farm was not the only source of income for farm households. Almost half (49.2%) of
them had other sources of income (pension, seasonal job at home or abroad, own business). Almost
67% respondents recognized an improvement of their income due to direct payments. In the opinion
of 7,6% of respondents, their income has not changed after the Polish accession to the EU..
Key words: farm incomes, direct payments, common agricultural policy.

WstĊp
Dochód jest bardzo waĪną kategorią w Īyciu czáowieka, poniewaĪ umoĪliwia
zaspokojenie jego potrzeb. WielkoĞü wypracowanego dochodu zaleĪy od indywidualnej
wydajnoĞci, ale równieĪ od warunków, jakie tworzą instytucje [Zegar 2001, s. 108]. Z
ekonomicznego punktu widzenia dochód stanowi dodatnią róĪnicĊ pomiĊdzy przychodem z
prowadzonej dziaáalnoĞci gospodarczej (takĪe rolniczej), a kosztami jej prowadzenia.
OsiągniĊcie dochodu jest gáównym motywem dziaáalnoĞci podmiotów. Dominującym
Ĩródáem dochodu w gospodarstwie rolnym jest sprzedaĪ produktów rolnych, jednak
wskazaü moĪna takĪe inne Ĩródáa dochodu, np. w postaci czynszów za wydzierĪawioną
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ziemiĊ lub budynki, opáaty pobierane za wypoĪyczanie maszyn, itp. [Podstawka i Ginter
2006, s. 146].
PojĊcie dochodu rolniczego jest trudne w interpretacji. Dochód ten oznacza pewną
kwotĊ pieniĊdzy, która jest przeznaczana na pokrycie okreĞlonych potrzeb. Kluczową
kwestiĊ stanowi jednak specyfika potrzeb gospodarstw rolnych, które są dalece odmienne
od potrzeb innych podmiotów, co z kolei jest uwarunkowane specyfiką dziaáalnoĞci
rolniczej. TrudnoĞci przysparza takĪe mierzenie dochodu rolniczego. Zakáada siĊ, Īe rolnik
jest równolegle wáaĞcicielem Ğrodków produkcji, a takĪe siáy roboczej. W związku z tym
powinien otrzymywaü rentĊ z tytuáu uĪytkowania ziemi i oprocentowanie od
wykorzystanego kapitaáu. Jego praca powinna byü natomiast wynagradzana páacą.
Specyfika dochodu rolnika wynika takĪe z faktu, iĪ jego czĊĞü przyjmuje postaü naturalną,
w formie produktów przeznaczanych do spoĪycia w gospodarstwie domowym rolnika
[Zegar 2001, s. 14-15].
Od dochodów gospodarstw rolnych, a zatem dochodów pochodzących z dziaáalnoĞci
rolniczej, naleĪy odróĪniü dochody rolniczych gospodarstw domowych, a wiĊc
gospodarstw domowych z uĪytkowaniem gospodarstwa rolnego. W tradycyjnym ujĊciu
dochód z gospodarstwa rolnego decydowaá o dochodzie gospodarstwa domowego rolnika.
W miarĊ upáywu czasu coraz wiĊksze znaczenie w gospodarstwach domowych rolników
zaczĊáy odgrywaü dochody niezwiązane z dziaáalnoĞcią rolniczą, pochodzące z róĪnych
Ĩródeá [Zegar 2001, s. 17].
Rolnictwo jest dziaáem gospodarki, w którym osiągane dochody są niĪsze niĪ w
innych dziaáach, co wynika z faktu deprecjonowania gospodarki rolnej przez mechanizmy
rynkowe, skutkiem czego ceny na produkty rolne są relatywnie niskie [Zegar 2001, s. 108].
Zapewnienie ludnoĞci rolniczej wáaĞciwego poziomu Īycia moĪliwe jest m.in. przez
zwiĊkszenie dochodów osób pracujących w rolnictwie [Knap 2004, s. 24], np. dziĊki
zastosowaniu odpowiedniego wsparcia. WaĪne jest jednak, aby forma interwencji
minimalizowaáa koszty uboczne.
BezpoĞrednie zwiĊkszenie dochodów rolników moĪliwe jest przez dopáaty
bezpoĞrednie, polegające na transferze na ich rzecz Ğrodków z budĪetu publicznego. Uznaje
siĊ, Īe powiązanie dopáat z powierzchnią gospodarstwa w mniejszym stopniu znieksztaáca
mechanizm rynkowy niĪ dopáaty do produktów. Jednak transfery budĪetowe zwiĊkszają
skáonnoĞü gospodarstw domowych do konsumpcji finansowanej przez bieĪący dochód, a
zmniejszają skáonnoĞü do oszczĊdzania w celu finansowania przyszáej konsumpcji lub
inwestycji [Zawojska 2006, s. 401]. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Kisiela
i wspóáautorów [2006, s. 122, 128]. Rolnicy z województwa warmiĔsko-mazurskiego
przeznaczali Ğrodki otrzymywane w formie dopáat przede wszystkim na zakup Ğrodków
produkcji oraz na pokrycie bieĪących wydatków i zakup dóbr materialnych i
konsumpcyjnych niezwiązanych z gospodarstwem rolnym ani rolnictwem. Relatywnie
niewielki odsetek badanych przeznaczaá otrzymane pieniądze na inwestycje.
UwaĪa siĊ, Īe dopáaty bezpoĞrednie mają i bĊdą miaáy rosnące znaczenie dla
dochodowoĞci polskiego rolnictwa [Szpojankowska 2006, s. 332-336]. Wsparcie polskiego
rolnictwa, za poĞrednictwem páatnoĞci bezpoĞrednich, wyraĨnie wpáynĊáo na wzrost
wartoĞci produkcji, ale przede wszystkim na dochód przedsiĊbiorcy rolnego. Istotne
znaczenie dla wartoĞci produkcji rolnej mają równieĪ páatnoĞci uzupeániające, np. tzw.
páatnoĞü zwierzĊca. Przyczyniają siĊ one do wzrostu dochodu rolniczego nie tylko w
gospodarstwach rolnych specjalizujących siĊ w produkcji roĞlinnej, ale takĪe poĞrednio w
chowie zwierząt. JuĪ w 2004 r., w wyniku uruchomienia dopáat bezpoĞrednich, dochody
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rolnicze wzrosáy ponad dwukrotnie, po czym w kolejnych latach wzrost ten wyniósá (w
stosunku do 2004 r.) okoáo 3,0% rocznie. Zjawiskiem korzystnym, z punktu widzenia
polskich rolników, byá teĪ szybszy wzrost przychodów niĪ kosztów produkcji. Miaá on swe
Ĩródáo w poprawie relacji cen dla rolników, ale takĪe m.in. w postĊpie technicznym i w
zastĊpowaniu droĪszych Ğrodków produkcji taĔszymi, jak równieĪ w postĊpujących
przemianach agrarnych i wzrastającej towarowoĞci produkcji rolniczej [Wilkin 2006, s. 21;
Wigier 2007, s. 21].
Wyniki badaĔ opublikowanych przez PocztĊ [2006] wykazaáy, Īe czáonkostwo Polski
w UE w niektórych gospodarstwach przyczyniáo siĊ do diametralnej poprawy sytuacji
dochodowej gospodarstw rolnych. Jednak poprawa ta nie oznacza, Īe dochody rolne są w
stanie zapewniü wszystkim gospodarstwom podstawowy fundusz konsumpcji lub teĪ są
wystarczające na realizacjĊ inwestycji. MoĪliwoĞci takie uzyskują dopiero gospodarstwa,
których skala produkcji jest relatywnie duĪa. Dlatego podkreĞla siĊ, Īe instrumenty WPR
nigdy nie bĊdą w stanie zniwelowaü skutków maáej skali produkcji i niskiej
produktywnoĞci czynników produkcji. Rolnicy sami powinni dąĪyü do poprawy skali i
efektywnoĞci produkcji oraz poszukiwaü alternatywnych Ĩródeá dochodów [Poczta 2006,
ss. 57-59].
Problem niewáaĞciwej struktury obszarowej polskiego rolnictwa, polegający na
pozostawaniu wiĊkszoĞci zasobów ziemi rolniczej w posiadaniu maáych gospodarstw,
skutkuje w niewáaĞciwych proporcjach pomiĊdzy czynnikami produkcji, gáównie pracą i
ziemią, w niskiej wydajnoĞci pracy oraz w niskim poziomie uzyskiwanych dochodów. Z
tego wynika trudna sytuacja rodzin związanych z gospodarstwami rolnymi. Dlatego naleĪy
stwierdziü, Īe dopáaty bezpoĞrednie odgrywają w Unii Europejskiej kluczową rolĊ w
tworzeniu i stabilizacji dochodów. W 2007 r. ich udziaá w kreacji dochodów rolników w
UE-27 wyniósá 60,9%. W wielu krajach unijnych przekroczyá 100% (np. Dania, Sáowacja,
Finlandia, Czechy), co skáania do wniosku, Īe bez dopáat dochód w ogóle nie zostaáby
wytworzony, a rolnictwo odnotowaáoby straty. W przypadku polskich rolników udziaá ten
wyniósá 42,2% [Poczta i SiemiĔski 2008, ss.172 i 177].

Metody badaĔ i cel opracowania
Celem opracowania byáa analiza sytuacji dochodowej gospodarstw producentów
rolnych. W związku z tym skoncentrowano siĊ na ocenie informacji publikowanych przez
Gáówny Urząd Statystyczny oraz danych pozyskanych od producentów rolnych w
województwie warmiĔsko-mazurskim metodą wywiadu, z wykorzystaniem odpowiednio
skonstruowanego kwestionariusza. Badanie zostaáo przeprowadzone w 2009 r. w 118
losowo wybranych podmiotach w formie wywiadu bezpoĞredniego bądĨ telefonicznego.
Gospodarstwa byáy zróĪnicowane pod wzglĊdem powierzchni. W badanej grupie
dominowaáy jednostki o powierzchni zawierającej siĊ w przedziale 5-19,9 ha, ich udziaá
wyniósá 41,53%. W dalszej kolejnoĞci uplasowaáy siĊ gospodarstwa o powierzchni 20-49,9
ha i 1-4,9 ha, byáo ich odpowiednio 27,97% i 18,64%, oraz gospodarstwa nieco wiĊksze, o
powierzchni 50-99,9 ha (9,32%). Najmniej liczną grupą byáy gospodarstwa duĪe o
powierzchni 100 ha i wiĊcej (2,54%).
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Wyniki badaĔ i ich omówienie
Wedáug danych GUS [ Rocznik... 2009, s. 59] najbardziej istotnym Ĩródáem dochodu
gospodarstw domowych rolników w 2008 r. byá dochód z gospodarstw indywidualnych w
rolnictwie, który wynosiá prawie 70% dochodu gospodarstw domowych. Kolejnymi
waĪnymi Ĩródáami byáy Ğwiadczenia z ubezpieczeĔ spoáecznych i dochód z pracy najemnej,
które stanowiáy odpowiednio 12,6% oraz 10,4%. Pozostaáe Ĩródáa, tj. dochód z pracy na
wáasny rachunek, dochód z najmu nieruchomoĞci oraz Ğwiadczenia pomocy spoáecznej,
stanowiáy niewielki odsetek dochodu i nie odgrywaáy znaczącej roli jako Ĩródáa utrzymania
gospodarstw domowych rolników.
W 2008 r. w stosunku do roku 2003 w gospodarstwach domowych rolników
odnotowano przyrost dochodu aĪ o 59,3%. Podobnie sytuacja prezentowaáa siĊ w kategorii
miesiĊcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobĊ w gospodarstwie domowym rolników.
W 2008 r. wartoĞü ta wynosiáa 887,35 zá i byáa wyĪsza o 87,2% od analogicznej wartoĞci w
2003 r. [Charakterystyka… 2010, s. 60].
TakĪe analiza sytuacji dochodowej gospodarstw domowych rolników, mierzona
przeciĊtnym miesiĊcznym dochodem rozporządzalnym na 1 gospodarstwo, na tle
pozostaáych grup pozwala stwierdziü najwyĪszy przyrost w kraju (rys. 1).
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Rys. 1. PrzeciĊtny miesiĊczny dochód rozporządzalny na 1 gospodarstwo domowe, zá/gosp. dom./mies.
Fig. 1. Average monthly disposable income per household, PLN/household/month
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie rocznika [Rocznik... 2009, s. 210].

NaleĪy podkreĞliü, Īe pod wzglĊdem wysokoĞci przeciĊtnego miesiĊcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 gospodarstwo domowe w 2008 r., gospodarstwa rolników
ustĊpowaáy jedynie dochodom gospodarstw osób pracujących na wáasny rachunek (rys.1).
Przypuszcza siĊ, Īe istotny wpáyw na tĊ sytuacjĊ miaáy páatnoĞci bezpoĞrednie, które są
czynnikiem dochodotwórczym w polskim rolnictwie.
WielkoĞü rocznego dochodu w gospodarstwach domowych rolników jest skorelowana
m.in. z wielkoĞcią gospodarstwa. Dochód w gospodarstwach objĊtych badaniem
ankietowym byá mocno zróĪnicowany (szczegóáowe informacje na ten temat zestawiono na
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rysunku 2). NajwyĪsze dochody uzyskiwali wáaĞciciele gospodarstw najwiĊkszych
(powyĪej 100 ha). Nieco zaskakującą informacją jest, Īe aĪ 12,1% wáaĞcicieli gospodarstw
o powierzchni zbliĪonej lub przekraczającej Ğrednią w województwie warmiĔskomazurskim (20-49,9 ha) wskazaáo na roczny dochód poniĪej 10 tys. zá. Wydawaáoby siĊ
bowiem, Īe taki obszar gospodarstwa pozwala na uzyskanie znacznie wyĪszych dochodów.
Problemem mogáa byü, pomimo stosownego wyjaĞnienia, sama interpretacja pojĊcia
dochodu.
Ponad poáowa (52,4%) badanych rolników potwierdziáa wzrost dochodu w 2008 r. w
stosunku do 2005 r., a tylko 9,3% stwierdziáo jego spadek.
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Rys. 2. Roczny dochód gospodarstwa domowego w 2008 r. wedáug grup obszarowych gospodarstwa rolnego, tys.
zá/rok/gosp. dom.
Fig. 2. Annual household income in 2008 by farm land area groups, thousand PLN/household/year
ħródáo: opracowanie na podstawie badaĔ wáasnych.

Jak wynika z przeprowadzonych badaĔ praca w gospodarstwie rolnym nie byáa
jedynym Ĩródáem dochodu gospodarstw domowych ankietowanych rolników. Prawie
poáowa z nich (49,2%) posiadaáa inne Ĩródáa dochodu (rys. 3). Aby poprawiü swoją
sytuacjĊ bytową 17,2% rolników prowadziáo wáasną dziaáalnoĞü gospodarczą, 13,2%
podejmowaáo sezonową pracĊ najemną w kraju, a 6,9% za granicą. Ponadto w 20,7%
badanych gospodarstw dochód byá powiĊkszany o kwotĊ pozyskiwaną w formie renty
wáasnej lub wspóámaáĪonka. Jak siĊ okazaáo, ankietowani rolnicy byli doĞü
przedsiĊbiorczy, poniewaĪ 37,9% z nich miaáo inne niĪ gospodarstwo Ĩródáa dochodu (np.
Ğwiadczenie usáug rolniczych).
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Rys. 3. Inne poza dziaáalnoĞcią rolniczą Ĩródáa dochodu w gospodarstwie, %
Fig. 3. Sources of farm owners’ income other than the agricultural activities, %
ħródáo: opracowanie na podstawie badaĔ wáasnych.

Gospodarka wolnorynkowa wymusza rozwój pozarolniczej dziaáalnoĞci na obszarach
wiejskich. Wzrost inicjatyw i przedsiĊbiorczoĞci na tych terenach ma ogromne znaczenie
dla poprawy dobrobytu mieszkaĔców wsi. Najbardziej istotnymi kierunkami tego rozwoju
są przetwórstwo rolno-spoĪywcze, handel, usáugi oraz agroturystyka. Rozwój tych form
dziaáalnoĞci istotnie wpáywa i przyĞpiesza modernizacjĊ i restrukturyzacjĊ polskiego
rolnictwa oraz gospodarstw rodzinnych [Mickiewicz 2002, s. 123].
W ekonomice rolnictwa nastapiáa zmiana pojĊcia gospodarstwa rolnego, od podmiotu
rolniczej wáasnoĞci gruntowej do przedsiĊbiorstwa rolnego, które Ğwiadczy usáugi oraz
prowadzi dziaáalnoĞü wytwórczą produktów rolnych. Aby taka dziaáalnoĞü byáa opáacalna,
rolnik powinien posiadaü cechy dobrego przedsiĊbiorcy. Kreatywne myĞlenie oraz
umiejĊtnoĞü szybkiego reagowania na zmiany na rynku oraz oczekiwania klientów
decydują o powodzeniu. W Europie Zachodniej coraz popularniejsze staje siĊ
przeksztaáacanie gospodarstw rolnych w wielofunkcyjne przedsiĊbiorstwa wiejskie.
Przyczyną takich dziaáaĔ jest chĊü zwiĊkszenia dochodu lub poszukiwanie jego nowych
Ĩródeá, stworzenia nowych miejsc pracy lub unikniĊcia likwidacji posiadanych. W związku
z rozwojem gospodarstw wielofunkcyjnych powstają nowe formy aktywnoĞci, które coraz
bardziej odbiegają od tradycyjnej dziaáalnoĞci rolniczej, a coraz czĊĞciej są kombinacją
dziaáalnoĞci rolniczej, handlowej, usáugowej czy rzemieĞlniczej. Celem takiej aktywnoĞci
mieszkaĔców obszarów wiejskich jest ekonomiczna rentownoĞü prowadząca do poprawy
warunków Īycia. Rozwój dziaáalnoĞci pozarolniczej sprawiá, Īe rolnik nie jest juĪ
postrzegany wyáącznie jako producent ĪywnoĞci, lecz jako producent róĪnych dóbr i usáug.
Wytwarzane przez niego produkty odgrywają kluczową rolĊ w gospodarce ĪywnoĞciowej,
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stanowią Ĩródáo zaopatrzenia w surowce dla róĪnych gaáĊzi przemysáu czy teĪ do produkcji
energii [Bryáa 2009, s. 135-138].
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Rys. 4. DziaáalnoĞü dodatkowa badanych gospodarstw, %
Figure 4. Supplementary activities of farms, %
ħródáo: opracowanie na podstawie badaĔ wáasnych.

Rys. 5. Wykorzystanie páatnoĞci bezpoĞrednich przez badane gospodarstwa, %
Fig. 5. Disposition of income from direct payments by farmers, %
ħródáo: opracowanie na podstawie badaĔ wáasnych.
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WĞród 48 badanych gospodarstw, które uzyskiwaáy dochody z tytuáu dziaáanoĞci
dodatkowej, 10 Ğwiadczyáo usáugi agroturystyczne, 8 prowadziáo handel detaliczny, po 6
Ğwiadczyáo usáugi transportowe i usáugi rolnicze (rys. 4).
Oczekuje siĊ, Īe wszystkie instrumenty WPR mają na celu przyspieszenie
modernizacji gospodarstw rolnych, przemian agrarnych i struktury zawodowej
mieszkaĔców wsi. Dlatego spodziewaü siĊ naleĪy stopniowej poprawy sytuacji dochodowej
rolników [NurzyĔska 2006, s. 22].
Ocena wpáywu páatnoĞci bezpoĞrednich na dochód badanych gospodarstw byáa
pozytywna. Prawie 67% ankietowanych dostrzegáo poprawĊ swojej sytuacji dochodowej
wyniku otrzymywanych páatnoĞci bezpoĞrednich. W opinii 7,6% nie ulegáa ona zmianie.
Dla pozostaáych producentów rolnych, pomimo otrzymywanego transferu Ğrodków w
formie dopáat ich sytuacja dochodowa po akcesji ulegáa pogorszeniu. Otrzymywane Ğrodki
byáy w róĪny sposób wykorzystywane (rys. 5).
Ponad 88% ankietowanych rolników stwierdziáo, Īe posáuĪyáy do finansowania
bieĪących wydatków, drugim istotnym kierunkiem wydatkowania (62,7%) byá zakup
Ğrodków niezbĊdnych do produkcji rolnej. W wielu przypadkach zaobserwowano brak
jakiejkolwiek akumulacji kapitaáu w celu dokonania w przyszáoĞci inwestycji. Jednak czĊĞü
producentów rolnych zdecydowaáa siĊ na zakup ziemi (12,7%) lub rozbudowĊ
gospodarstwa (22%).

Podsumowanie
PáatnoĞci bezpoĞrednie są gáównym mechanizmem wspierania dochodów rolniczych i
mają na celu rekompensowanie rolnikom uzyskiwania niĪszych dochodów w stosunku do
tych, które uzyskiwane są w innych dziaáach gospodarki. Przyczyniają siĊ one do wzrostu
dochodów rolniczych, niewynikającego z poprawy efektywnoĞci produkcji rolnej.
Dane publikowane przez GUS wskazują, Īe od momentu integracji Polski z UE
sytuacja dochodowa gospodarstw producentów rolnych ulegáa znacznej poprawie. W 2008
r. wartoĞü miesiĊcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobĊ w gospodarstwie domowym
rolników wynosiáa 887,35 zá i byáa wyĪsza o 87,2% od analogicznej wielkoĞci w 2003 r.
Szacuje siĊ, Īe istotny wpáyw na tĊ sytuacjĊ miaáy páatnoĞci bezpoĞrednie.
Przeprowadzone badania potwierdziáy, Īe dla wielu rolników praca w gospodarstwie
rolnym nie jest jedynym Ĩródáem dochodu. Zgromadzony materiaá empiryczny pozwoliá
stwierdziü, Īe prawie poáowa uczestniczących w badaniu producentów rolnych posiadaáa
inne Ĩródáa dochodu, na które skáadaáy siĊ renty, emerytury, ale takĪe praca sezonowa w
kraju lub zagranicą oraz wáasna dziaáalnoĞü gospodarcza. Szczególnie optymistycznie
prezentowaáy siĊ dane dotyczące podejmowania dodatkowej dziaáalnoĞci w gospodarstwie,
do czego przyznaáo siĊ 48 spoĞród 118 ankietowanych rolników. Fakt ten Ğwiadczy
bowiem o stopniowym rozwoju przedsiĊbiorczoĞci wiejskiej.
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