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RóĪnice w wydajnoĞci pracy miĊdzy grupami paĔstw UE
w rolnictwie na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla
Rolnictwa (RER)
The Differences of Labor Productivity in the EU Group
of Countries in Agriculture Based on Economic Accounts
for Agriculture (EAA)
Synopsis. RóĪnice w poziomie wydajnoĞci pracy w rolnictwie paĔstw UE stawiają w gorszej sytuacji
paĔstwa przyjĊte do UE po 2004 roku (UE-13). Wyprowadzone ujĊcie analityczne tego problemu
zostaáo zilustrowane empirycznie. Analizowaną wydajnoĞü pracy przedstawiono jako wartoĞü dodaną
brutto na jednego peánozatrudnionego. Do badania wykorzystano Rachunki Ekonomiczne dla
Rolnictwa oraz StatystykĊ Rolniczych Nakáadów Pracy. Z badaĔ wynika, iĪ duĪe róĪnice w
wydajnoĞci pracy miĊdzy grupami paĔstw nadal siĊ utrzymują, jednakĪe nastĊpuje stopniowe ich
zmniejszenie. Stwierdzono równieĪ negatywny wpáyw dopáat bezpoĞrednich na ten proces.
Sáowa kluczowe: wydajnoĞü pracy, zróĪnicowanie, UE
Abstract. The differences of the level of labour productivity in EU countries puts at a disadvantage
countries adopted into the EU after 2004 (EU-13). A derived analytical approach to this problem has
been illustrated empirically. The labour productivity analysed is presented as gross value added per
person employed. The Economic Accounts for Agriculture and the Agricultural Labour Input were
used for the study. The research shows that the large differences of labour productivity between
groups of countries is still maintained. However, it is gradually decreasing. A negative impact of
direct payments on this process was also found.
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Wprowadzenie
WydajnoĞü czynnika pracy w oczywisty sposób jest uznawana w literaturze za jeden
z istotnych Ĩródeá okreĞlających jej wynagrodzenie oraz wzrost gospodarczy. RównoczeĞnie
uznawana jest za podstawowy wyznacznik zdolnoĞci konkurencyjnej gospodarek i sektorów3
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(GoáaĞ, Kozera, 2008; MrówczyĔska-KamiĔska, 2013; Misala, ĝlusarczyk, 1999; Poczta,
2003; Latruffe, 2010; European Commission, 2008; OECD, 2011). Przyjmuje siĊ, Īe
wystĊpuje niĪsza wydajnoĞü pracy w gospodarkach i sektorach rolnictwa krajów, które są
czáonkami wspólnoty dopiero od 2004 roku. Jak moĪna zaáoĪyü, ta sytuacja przesądza
o niĪszym wynagrodzeniu czynnika pracy w gospodarce i w rolnictwie, w grupie paĔstw
nowoprzyjĊtych oraz jak wynika z literatury o trudniejszej sytuacji ekonomiczno-dochodowej
gospodarstw rolnych w tych paĔstwach (GoáaĞ, Kozera, 2008). Badania nad zróĪnicowaniem
wydajnoĞci pracy gáównie w sektorze rolnictwa pomiĊdzy gospodarkami krajów starej UE, a
nowoprzyjĊtymi po 2004 roku, prowadzili miĊdzy innymi: Baer-Nawrocka, 2010; MartínRetortillo, Pinilla, 2012; Bear-Nawrocka i Markiewicz, 2010; Gutierrez, 2000. Byáy to
jednakĪe badania prowadzone w bardziej zdezagregowanym ujĊciu. W niniejszym artykule
do kwestii róĪnic w wydajnoĞci czynnika pracy, w pierwszej kolejnoĞci odnosimy siĊ do
ujĊcia analitycznego, a nastĊpnie przedstawiamy problem graficznie, bazując na podstawie
teoretycznej funkcji produkcji. JednoczeĞnie weryfikując rolĊ cen produkcji rolniczej oraz
rolĊ dopáat bezpoĞrednich w okreĞlonych grupach paĔstw. Tym ujĊciem wnosimy nową
wartoĞü do kwestii analizy wynagrodzeĔ czynnika pracy, tu odnoĞnie grup krajów UE o
róĪnym poziomie rozwoju gospodarczego.

Cel i przedmiot badania
Celem artykuáu jest pokazanie róĪnic w poziomie wydajnoĞci pracy w ujĊciu realnym
i nominalnym w rolnictwie w dwu grupach paĔstw UE tj. w grupie krajów „starej” UE
(UE-15) i nowo przyjĊtych paĔstw po 2004 roku (UE-13) na podstawie Rachunków
Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER). Wyprowadzone ujĊcie analityczne odnoĞnie
wydajnoĞci czynnika pracy zostanie zilustrowane empirycznie. W ten sposób zostanie
zaprezentowany potencjaá informacyjny gromadzony w Rachunkach Ekonomicznych dla
Rolnictwa. Artykuá ma zatem charakter metodyczno-analityczny oraz ilustracyjnoempiryczny w ramach przyjĊtego podejĞcia. Odnosi siĊ do jednej z najwaĪniejszych
zmiennych ekonomicznych, determinujących w podstawowej czĊĞci zamoĪnoĞü
spoáeczeĔstwa. W rozumowaniu nie wykraczamy poza wyprowadzone wzory oraz
wynikającą stąd ilustracjĊ empiryczną.
Przyjmujemy hipotezĊ, iĪ wystĊpują widoczne i nie zmniejszające siĊ róĪnice miĊdzy
obiema analizowanymi grupami krajów, jeĞli idzie o wydajnoĞü czynnika pracy zarówno
w ujĊciu realnym jak i nominalnym. Celem weryfikacji tej hipotezy podjĊto próbĊ
okreĞlenia wpáywu cen produktów rolnych na wydajnoĞü pracy w ujĊciu nominalnym, jako
faktycznego Ĩródáa finansowania wynagrodzenia czynnika pracy w jednej grupie krajów
kosztem drugiej4. Jak równieĪ podjĊto próbĊ zbadania roli dopáat bezpoĞrednich, jako
podstawowego Ĩródáa finansowania wynagrodzenia pracy. W pracy przyjĊto pewne
uproszczenie, poniewaĪ analizowane są Ğrednie arytmetyczne dla grup paĔstw starej UE
(UE-15) oraz paĔstw przyjĊtych do UE po 2004 roku (UE-13)5. Ze wzglĊdu na wewnĊtrzne
4

MoĪna by przyjąü implicite, iĪ ceny produktów byáy wzglĊdem tego wskaĨnika neutralne, czyli - w domyĞle wszystkie analizowane kraje jednakowo skorzystaáy z integracji. UwaĪamy równieĪ, iĪ dopáaty, jako podstawowe
Ĩródáa finansowania wynagrodzenia czynnika pracy, byáy w tym wzglĊdzie doĞü neutralne i nie wpáynĊáy na
zmniejszenie czy zwiĊkszenie zróĪnicowania, co jest takĪe hipoteza poboczną.
5
Kraje nowo przyjĊte po 2004 roku to: Malta, Cypr, Republika Czeska, Sáowacja, WĊgry, Polska, Sáowenia,
Litwa, àotwa i Estonia, natomiast w 2007 przystąpiáy Buágaria i Rumunia, a w 2013 roku Chorwacja.
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zróĪnicowanie obu grup paĔstw, pod wzglĊdem kierunków produkcji, warunków
przyrodniczych, zróĪnicowanych wielkoĞci nakáadów pracy, naleĪy traktowaü niniejszą
analizĊ jako pewne przybliĪenie6. Wykorzystane zostaáy dwa Ĩródáa unijnych danych
statystycznych, a mianowicie Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER) – Economic
Accounts for Agriculture (EAA) oraz Statystyka Rolniczych Nakáadów Pracy – Agricultural
Labour Input (ALI). Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa dotyczą caáego sektora rolnego.
Sporządzane są wedáug jednolitej metodologii opracowanej przez EUROSTAT7, co
uprawnia do porównaĔ sytuacji ekonomicznej rolnictwa pomiĊdzy krajami Wspólnoty. W
niniejszej analizie wykorzystano wartoĞü dodaną brutto (WDB)8 (z RER) w cenach
bieĪących i staáych (2005=100) w mln euro, wytworzoną w rolnictwie poszczególnych grup
krajów. Dla potrzeb analizy pomniejszono (lub nie) tĊ wartoĞü o wysokoĞü dopáat
bezpoĞrednich9. Dane co do zatrudnienia (nakáadów) czynnika pracy w rolnictwie10 zostaáy
zaczerpniĊte jak wspomnieliĞmy z ALI i zostaáy wyraĪone w tys. AWU11. WydajnoĞü pracy
w rolnictwie wyraĪono relacją wartoĞci dodanej brutto do nakáadów czynnika pracy.
Analiza obejmuje lata 1998-2016 z uwzglĊdnieniem dostĊpnoĞci poszczególnych danych
krajowych.

UjĊcie wydajnoĞci pracy w cenach staáych i bieĪących
z uwzglĊdnieniem dopáat i bez dopáat
Przyjmijmy, iĪ istnieje funkcja produkcji o nastĊpującej postaci:

gdzie:
 – ݕprodukt,
 – ܮczynnik pracy,

 ݕൌ ݂ሺܮǡ ݔƮǡ ݊Ʈሻ

(1)

PrzyjĊcie takiego uproszczenia czyli oparcie analizy na Ğrednich arytmetycznych moĪe prowadziü do wzglĊdnej
nadinterpretacji otrzymanych wyników.
7
Metodologia Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa dostĊpna jest na stronie EUROSTAT:
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/aact_esms.htm
8
WartoĞü dodana brutto to wartoĞü produkcji sektora rolnego pomniejszona o wartoĞü zuĪycia poĞredniego
(nawozy mineralne, Ğrodki ochrony roĞlin, pasze, energia, paliwo, materiaá siewny, usáugi weterynaryjne, usáugi
rolnicze i inne).
9
Dopáaty bezpoĞrednie ulegaáy zmianie w badanych latach co do wielkoĞci oraz co do przedmiotu dopáat
w zaleĪnoĞci od ewolucji WPR i bieĪących uwarunkowaĔ na danych rynkach. Jako przykáady dopáat moĪna
wymieniü jednolitą páatnoĞü obszarową, oddzielną páatnoĞü z tytuáu cukru (páatnoĞü cukrowa) czy páatnoĞci
uzupeániające takie jak np. páatnoĞü uzupeániająca dla producentów surowca tytoniowego (páatnoĞü niezwiązana
do tytoniu) oraz wsparcie specjalne jak np. specjalna páatnoĞü obszarowa do powierzchni uprawy roĞlin
strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych. W RER do WDB zalicza siĊ páatnoĞci związane z produkcją,
nie wlicza siĊ np. páatnoĞci dla máodych rolników oraz páatnoĞci związanych z PROW.
10
Nakáady pracy w rolnictwie to praca opáacana (praca pracowników najemnych staáych i dorywczych) oraz praca
nieopáacana (praca czáonków rodziny i pomoc sąsiedzka).
11
Roczna jednostka pracy (AWU) oznacza ekwiwalent peánego etatu. Oblicza siĊ ją przez podzielenie liczby
godzin przepracowanych w ciągu roku przez roczną liczbĊ godzin odpowiadającą peánemu etatowi. W Polsce
zastosowano jednostkĊ pracy równą 2120 godzin pracy w roku, tzn. 265 dni roboczych po 8 godzin pracy
dziennie. Przy wyliczaniu nakáadów pracy wyraĪonych w AWU (zgodnie z metodologią Eurostatu) zachowano
warunek, Īe na 1 osobĊ nie moĪe przypadaü wiĊcej niĪ 1 AWU, nawet jeĪeli w rzeczywistoĞci pracuje ona dáuĪej.
6
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ݔƮ – pozostaáe materialne czynniki produkcji (wektor zaangaĪowania kapitaáu
fizycznego oraz czynnika ziemi),
݊Ʈ – pozostaáe niematerialne czynniki (wektor miĊkkich uwarunkowaĔ jak organizacja,
postĊp, wiedza, polityka rolna, ekonomiczna itp.).
Funkcja ta implicite definiuje przedmiot naszej analizy tj. jest podstawą okreĞlania
relacji miĊdzy produkcją a czynnikiem pracy, co jest istotą wydajnoĞci pracy. Na tej
podstawie, przy pozostaáych nakáadach czynników jako danych ceteris paribus moĪemy dla
celów naszej analizy, przyjąü nastĊpującą zaleĪnoĞü toĪsamoĞciową :
௬

 ݕൌ  ܮȉ ൌ  ܮȉ ݓ


(2)

Czyli, produkcja jest okreĞlona przez wielkoĞü zatrudnienia czynnika pracy oraz jego
iloĞciową (realną) wydajnoĞü przeciĊtną12. NastĊpnie po wyizolowaniu wskaĨnika
wydajnoĞci czynnika pracy i ujĊciu go wartoĞciowo, czyli po uwzglĊdnieniu cen
produktów, zapisujemy jako:
ݓ כൌ

௬ȉ


ൌ

௬כ


(3)

co definiuje wartoĞciową (nominalną) wydajnoĞü czynnika pracy13. WysokoĞü tego
wspóáczynnika tj. ݓ כjest faktycznym Ĩródáem finansowania wynagrodzenia usáug czynnika
pracy, zaĞ wysokoĞü ݓ jest jego podstawą efektywnoĞciową. WysokoĞü wspóáczynnika
okreĞlonego wzorem (3) jest wraĪliwa na zmiany cen produktów. Zmiany cen produktów
mogą zatem zwiĊkszaü lub zmniejszaü podstawĊ finansowania wynagrodzenia czynnika
pracy, zasadniczej czĊĞci dochodów w rolnictwie. Kwestią wiĊc pozostaje jak jest
wyraĪony licznik tego wspóáczynnika: ݓ כ. Przyjmujemy, Īe moĪe to byü wartoĞü dodana
כ
ൌݕȉ
brutto: ( כ ݕሻ. Przyjmujemy równieĪ iĪ, raz moĪe byü wyraĪona w cenach staáych: ݕሺ௦ሻ
כ
כ
௬௦ ; lub w cenach bieĪących: ݕሺሻ ൌ  ݕȉ ௬ . Po wtóre, naleĪy uwzglĊdniü dopáaty:ݕሺ௦ௗሻ
ൌ
כ
ሺ ݕȉ ௬௦  ݀ሻ oraz ݕሺௗሻ
ൌ ሺ ݕȉ ௬  ݀). Zatem mamy kilka sposobów, biorąc pod uwagĊ
dane empiryczne RER, wyrazu wydajnoĞci czynnika pracy, jeĞli idzie o ujĊcie licznika we
wzorze (3). Mianowicie: wydajnoĞü pracy mierzona jako iloraz wartoĞci dodanej brutto w
cenach staáych (realna), w cenach bieĪących (nominalna), bez i z dopáatami. Odnoszone jest
to do wielkoĞci zatrudnienia (nakáadów) czynnika pracy czyli zmiennej L. Ta zaĞ zmienna
w RER ujmowana jest jak wspomnieliĞmy na podstawie danych ALI w jednostkach AWU.
Stosownie do tego, tj. gáównie róĪnych ujĊü licznika w we wzorze (3) pokaĪemy dalej
ilustracjĊ empiryczną, bĊdącą podstawą do weryfikacji przyjĊtej hipotezy oraz próby
okreĞlenia roli cen i dopáat w tym zakresie.

12

Wspóáczynnik ten okreĞla siĊ teĪ mianem produktu przeciĊtnego (Zalega 2008 str. 248) i jest to relacja niejako
samodefiniująca siĊ ze zmiennych produkcji i zatrudnienia. Relacja ta ma znaczenie dla okreĞlania Ĩródeá wzrostu
produkcji i ma charakter iloĞciowy, co wynika bezpoĞrednio z koncepcji funkcji produkcji, z istoty relacji
iloĞciowej. Pozostawiamy to na boku.
13
Ten wspóáczynnik okreĞla siĊ jako przychód z produktu z danego czynnika (Zalega str. 416)
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RóĪnice w poziomie realnej wydajnoĞci pracy
Przyjmując powyĪsze sposoby okreĞlania licznika wzoru (3) zilustrujemy je po kolei.
WstĊpnie zilustrujemy relacjĊ:
ݓሺ௦ሻ ൌ

௬ሺ௦ሻ

(4)



czyli wydajnoĞü realną czynnika pracy, gdzie efekt jest okreĞlony w cenach staáych.
WielkoĞci uzyskane w oparciu o (4) zamieszczone są na rysunku 1. Analiza tego
rysunku pozwala skonstatowaü, znany skądinąd fakt, bardzo duĪej róĪnicy w poziomie tak
liczonej wydajnoĞci pracy miĊdzy piĊtnastoma krajami bĊdącymi wczeĞniej czáonkami Unii
Europejskiej, a przyjĊtymi do niej trzynastoma po 2004 roku14. RóĪnica w wydajnoĞci
pracy w 2015 roku wyniosáa ponad 22 tys. euro na jednego peánozatrudnionego w
rolnictwie (tab. 1). NaleĪy zauwaĪyü równieĪ, Īe wydajnoĞü w obu analizowanych grupach
krajów zwiĊksza siĊ. W przypadku krajów starej UE wydajnoĞü zwiĊkszyáa siĊ w
analizowanych latach o 13,6 tys. euro na jednego peánozatrudnionego w rolnictwie, a w
przypadku grupy krajów nowoprzyjĊtych do UE przez 17 lat nastąpiá wzrost o 4,6 tys. euro
na jednego peánozatrudnionego w rolnictwie (tab. 1).
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Rys. 1. WydajnoĞü pracy w rolnictwie (wartoĞü dodana brutto w tys. euro/ AWU) ceny staáe 2005=100, bez dopáat
bezpoĞrednich
Fig. 1. Labour productivity in agriculture (gross value added in thousands of euros / AWU) fixed prices 2005=100,
without direct payments
ħrodáo: opracowanie wáasne na podstawie EUROSTAT: Economic accounts for agriculture - values at constant
prices (2005=100) [aact_eaa03], Agricultural Labour Input Statistics: absolute figures (1 000 annual work units)
[aact_ali01].

Powstaje pytanie czy coĞ w tym obrazie zmieniają dopáaty. Mowa tu o dopáatach
bezpoĞrednich związanych z produkcją rolniczą15. Obserwacja wizualizacji wzoru:
14

WydajnoĞü pracy w obu badanych grupach paĔstw UE jest zróĪnicowana w poszczególnych paĔstwach UE.
Jako przykáady dopáat związanych z produkcją rolniczą moĪna wymieniü jednolitą páatnoĞü obszarową,
oddzielną páatnoĞü z tytuáu cukru (páatnoĞü cukrowa) czy páatnoĞci uzupeániające takie jak np. páatnoĞü
uzupeániająca dla producentów surowca tytoniowego (páatnoĞü niezwiązana do tytoniu) oraz wsparcie specjalne
jak np. specjalna páatnoĞü obszarowa do powierzchni uprawy roĞlin strączkowych i motylkowatych
drobnonasiennych.
15
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ݓሺ௦ௗሻ ൌ

௬ሺ௦ௗሻ


(5)

pokazanej na rysunku 2, nie zmienia powyĪszej konstatacji. DuĪe róĪnice pod wzglĊdem
wydajnoĞci pozostają równieĪ i w tym ujĊciu. JednakĪe róĪnica w wydajnoĞci pracy
z uwzglĊdnieniem dopáat bezpoĞrednich w 2015 roku miĊdzy grupami paĔstw wyniosáa
prawie 25 tys. euro na jednego peánozatrudnionego w rolnictwie i byáa wiĊksza od róĪnicy
wydajnoĞci pracy bez uwzglĊdnienia dopáat. W przypadku krajów starej UE wydajnoĞü ta
zwiĊkszyáa siĊ w analizowanych latach o 14,7 tys. euro na jednego peánozatrudnionego
w rolnictwie, a w przypadku grupy krajów nowoprzyjĊtych do UE o 5,2 tys. euro na
jednego peánozatrudnionego w rolnictwie (tab. 1). Co oznacza, iĪ dopáaty wpáynĊáy
korzystnie na obie grupy paĔstw zwiĊkszając ich wydajnoĞü pracy, natomiast drugi
wniosek páynący z analizy dotyczy negatywnego ich wpáywu. Dopáaty powiĊkszyáy róĪnice
pomiĊdzy analizowanymi grupami paĔstw pod wzglĊdem wydajnoĞci pracy. MoĪe to mieü
związek z wiĊkszą pulą dopáat bezpoĞrednich do produkcji jaka przypadáa grupie paĔstw
UE-15 niĪ UE-1316.
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Rys. 2. WydajnoĞü pracy w rolnictwie (wartoĞü dodana brutto w tys. euro/ AWU) ceny staáe z roku 2005=100
z dopáatami bezpoĞrednimi
Fig. 2. Labour productivity in agriculture (gross value added in thousands of euros / AWU) fixed prices from
2005=100 with direct payments
ħrodáo: opracowanie wáasne na podstawie danych EUROSTAT: Economic accounts for agriculture - values at
constant prices (2005=100) [aact_eaa03], Agricultural Labour Input Statistics: absolute figures (1 000 annual work
units) [aact_ali01].

16
Przy analizie grup paĔstw UE-15 i UE-13 Ğrednia pula dopáat bezpoĞrednich do produkcji byáa znacznie wiĊksza
na korzyĞü paĔstw UE-15 (ok. 7,4 razy wiĊksza pula dopáat dla paĔstw UE-15). JednakĪe po przeliczeniu
wielkoĞci dopáat bezpoĞrednich na 1 ha UR, dopáaty te byáy w latach (2005,2007,2010,2013) wyĪsze w paĔstwach
UE-13, a w roku 2016 poziom dopáat na 1 ha ulegá zrównaniu i Ğrednio na jeden ha UR w obu grupach dopáaty
bezpoĞrednie wyniosáy ok. 135 euro.(ħródáo: Eurostat Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard
output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg] Economic accounts for agriculture - values at constant
prices (2005=100) [aact_eaa03]).
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Zasadnicze jednak znaczenie z punktu widzenia celu naszego artykuáu ma ocena czy te
róĪnice siĊ zmieniają i w jakim kierunku. Podstawą wnioskowania jest rysunek 3.
Analizowana jest tu wielkoĞü wynikająca z podzielenia ݓ dla UE 15 przez ݓ dla UE 13.
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Rys. 3. RóĪnice w wydajnoĞci pracy w rolnictwie (w cenach staáych (2005=100), z uwzglĊdnieniem dopáat i bez
dopáat bezpoĞrednich jako iloraz ݓ dla UE-15 i ݓ dla UE-13

Fig. 3. The differences of labour productivity in agriculture (in constant prices (2005=100), including direct
payments and without direct payments as a quotient in ݓ for EU-15 and ݓ for EU-13

ħrodáo: opracowanie wáasne na podstawie danych EUROSTAT: Economic accounts for agriculture - values at
constant prices (2005=100) [aact_eaa03], Agricultural Labour Input Statistics: absolute figures (1 000 annual work
units) [aact_ali01].

Pokazana na rysunku 3 wizualizacja pozwala zauwaĪyü, iĪ zmniejszają siĊ stopniowo
dysproporcje pomiĊdzy wskaĨnikiem wydajnoĞci niezaleĪnie od wyrazu jego licznika. Na
przykáad w 1998 roku róĪnica miĊdzy grupami paĔstw byáa 6,9 i 7,1 krotna (odpowiednio
WDB ceny staáe bez dopáat i z dopáatami). W kolejnych latach: 2002-2003, 2009 i 20122015, niezaleĪnie od uwzglĊdnienia dopáat bezpoĞrednich, dysproporcje te byáy jednakowe
i zmniejszaáy siĊ. W 2015 roku juĪ tylko 4,2 krotnie paĔstwa UE-13 miaáy niĪszą
wydajnoĞü niĪ paĔstwa UE-15 niezaleĪnie czy uwzglĊdniono dopáaty czy nie. Niewątpliwie
jest to pozytywna ocena zachodzących procesów, takĪe i najprostsza, jeĞli idzie o tzw.
kwestie konwergencji. Mimo pozytywnej zmiany, moĪna zauwaĪyü, iĪ dopáaty wpáynĊáy na
zwiĊkszenie róĪnic w wydajnoĞci pracy (tab. 1). Przyczyn tego zjawiska naleĪy upatrywaü
w wielkoĞci puli dopáat bezpoĞrednich dla grupy paĔstw UE-15 i UE-13. RóĪnica miĊdzy
wydajnoĞcią pracy bez dopáat i z dopáatami miĊdzy grupami paĔstw powiĊkszyáa siĊ o 2,5
tys. euro na jednego peánozatrudnionego w rolnictwie (wzrost z 22,4 tys. euro bez dopáat do
24,9 tys. euro z dopáatami). Przy czym, zarówno w krajach UE-15 jak i UE-13
zaobserwowano wiĊkszy wzrost wydajnoĞci pracy z uwzglĊdnieniem dopáat w badanych
latach 1998-2015 niĪ bez uwzglĊdnienia dopáat. W przypadku UE-15 róĪnica miĊdzy
wzrostem wydajnoĞci wyniosáa 1,1 tys. euro (wzrost z 13,6 tys. euro bez dopáat do 14,7 tys.
euro z dopáatami) natomiast w grupie UE-13 odnotowano zmianĊ 0,6 tys. euro na jednego
peánozatrudnionego w rolnictwie (wzrost z 4,6 tys. euro bez dopáat do 5,2 tys. euro
z dopáatami).
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RóĪnice w nominalnej wydajnoĞci pracy
Powstaje kolejne pytanie czy ten obraz, co do róĪnic realnej wydajnoĞci czynnika
pracy pomiĊdzy analizowanymi grupami paĔstw UE zmieni jego ujĊcie w cenach
bieĪących, czyli jako wspóáczynnika nominalnej wydajnoĞci 17:
ݓሺሻ ൌ

௬ሺሻ


(6)

Implicite ewentualne zmiany w analizowanym zakresie moĪna by przypisaü bardziej lub
mniej korzystnym zmianom cen produktów, w istocie - bardziej lub mniej faworyzującym,
jedną bądĨ drugą grupĊ analizowanych krajów. Wydaje siĊ jednak, Īe nie powinno to mieü
miejsca, bowiem poziom cen produktów na zintegrowanym europejskim rynku rolnym
winien byü na podobnym poziomie. Jak widaü z wizualizacji na rysunku 4, róĪnice
w wydajnoĞci w analizowanym zakresie nie odbiegają zasadniczo od tych obserwowanych
wyĪej, nadal pozostaje bardzo wysokie (rys. 1). Dane wskazują, iĪ nominalna wydajnoĞü
pracy w porównaniu do realnej w obu grupach paĔstw jest wyĪsza. Co potwierdza
wczeĞniejsze stwierdzenie, iĪ wszystkie kraje podlegają tym samym regulacjom rynkowym
na wspólnym rynku. JednakĪe w ostatnich dwóch latach poddanych analizie 2015 i 2016
zaobserwowano, iĪ wydajnoĞü nominalna pracy w krajach UE-15 byáa niĪsza niĪ w cenach
staáych. MoĪe to oznaczaü, iĪ relacje cen produktów rolnych w istocie uáoĪyáy siĊ dla tych
paĔstw niekorzystnie. Analiza zmian w wydajnoĞci pracy w badanych latach potwierdza, iĪ
zarówno kraje UE-15 jak i UE-13 wykazaáy mniejszy wzrost wydajnoĞci pracy pomiĊdzy
rokiem 1998 a 2016 w cenach bieĪących w porównaniu do wydajnoĞci pracy w ujĊciu
realnym (tab. 1). Do tej konstatacji wrócimy przy analizie rysunku 5.
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Rys. 4. WydajnoĞü pracy w rolnictwie (wartoĞü dodana brutto w tys. euro/ AWU) w cenach bieĪących, bez dopáat
bezpoĞrednich
Fig. 4. Labour productivity in agriculture (gross value added in thousands of euros /AWU) in current prices,
without direct payments
ħrodáo: opracowanie wáasne na podstawie danych EUROSTAT: Economic accounts for agriculture - values at
current prices [aact_eaa01] i Agricultural Labour Input Statistics: absolute figures (1 000 annual work units)
[aact_ali01].

17

Inaczej przychodu bieĪącego z produktu czynnika pracy, trzymając siĊ Ğcisáej mikroekonomii, jako Ĩródáa
finansowania wynagrodzenia tego czynnika (teoria podziaáu).
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Powstaje kolejne pytanie, czy na te róznice wpáynĊáy zrealizowane dopáaty. Podstawą
tego aspektu analizy jest nastĊpujący wzór okreĞlający nominalną wydajnoĞü pracy wraz
z przeliczonymi dopáatami w cenach bieĪących, czyli faktyczne Ĩródáo finansowania
dochodów:
ݓሺሻ ൌ

௬ሺሻ


(7)

Jak pokazuje wizualizacja na rysunku 5, podobnie jak i na poprzednich
wizualizacjach, zasadniczo utrzymują siĊ istotne róĪnice w wydajnoĞci pracy.
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Rys. 5. WydajnoĞü pracy w rolnictwie (wartoĞü dodana brutto w tys. euro/AWU) w cenach bieĪących z dopáatami
bezpoĞrednimi
Fig. 5. Labour productivity in agriculture (gross value added in thousands of euros /AWU) in current prices with
direct payments
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych EUROSTAT: Economic accounts for agriculture - values at
current prices [aact_eaa01] i Agricultural Labour Input Statistics: absolute figures (1 000 annual work units)
[aact_ali01].

Na bardziej precyzyjną odpowiedĨ, co do zmian zróĪnicowania w analizowanym
wspóáczynniku wydajnoĞci pracy pozwala analiza wizualizacji na rysunku 6. A jest to o
tyle waĪne, bo w istocie ilustruje róĪnice, jak wspomnieliĞmy, w faktycznym Ĩródle
wynagrodzenia czynnika pracy w analizowanych grupach krajów, zwáaszcza
z uwzglĊdnieniem dopáat.
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Rys. 6. RóĪnice w wydajnoĞci pracy w rolnictwie (w cenach bieĪących z uwzglĊdnieniem dopáat i bez dopáat
bezpoĞrednich jako iloraz ݓ dla UE-15 i ݓ dla UE-13
Fig 6. The differences of labour productivity in agriculture (in current prices including direct payments and
without direct payments as a quotient ݓ for EU-15 and ݓ for EU-13

ħrodáo: opracowanie wáasne na podstawie danych EUROSTAT: Economic accounts for agriculture - values at
current prices [aact_eaa01] i Agricultural Labour Input Statistics: absolute figures (1 000 annual work units)
[aact_ali01].

Tutaj jest podobnie jak w przypadku wydajnoĞci w cenach staáych. RóĪnice
w wydajnoĞci nominalnej z uwzglĊdnieniem dopáat miĊdzy grupami krajów zmniejszyáy siĊ
w badanych latach z 6 krotnej do 3,6 krotnej w 2016 roku, a bez dopáat z 5 krotnej do 3,7
krotnej. RównieĪ w tym przypadku poddanym analizie dopáaty wpáynĊáy na zwiĊkszenie
róĪnic miĊdzy analizowanymi grupami. RóĪnica w wydajnoĞci pracy z uwzglĊdnieniem
dopáat bezpoĞrednich w 2016 roku wyniosáa 20,4 tys. euro na jednego peánozatrudnionego
w rolnictwie i w porównaniu do róĪnicy w wydajnoĞci pracy w cenach bieĪących bez
dopáat zwiĊkszyáa siĊ o 0,4 tys. euro na jednego peánozatrudnionego w rolnictwie. Jest to
stosunkowo mniejsza róĪnica niĪ ta zaobserwowana w cenach staáych. MoĪe to oznaczaü
áagodzenie tych róĪnic na skutek oddziaáywania rynku. W sensie ekonomicznym ocena
tego moĪe byü róĪna, np. moĪe to wskazywaü, iĪ transfery unijne nie peánią funkcji
wyrównawczej, ale teĪ na to, Īe dopáaty rozerwaáy związek wynagrodzeĔ z wydajnoĞcią.
Na rysunku 6 widoczna jest duĪa rozbieĪnoĞü miĊdzy wydajnoĞciami pracy w pierwszym
okresie tj. do 2005 roku, naleĪy ją áączyü z datą przystąpienia paĔstw UE-13 do UE i
objĊcia ich peánym wsparciem rolnictwa oraz jednakowym wpáywem cen.
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Tabela 1. RóĪnice w wydajnoĞci pracy oraz zmiany wydajnoĞci pracy w latach 1998-2015 (2016) w ujĊciu
realnym i nominalnym z uwzglĊdnieniem dopáat i bez dopáat bezpoĞrednich
Table 1. The differences of labour productivity in agriculture and changes in labour productivity in 1998-2015
(2016) in current prices and in constant prices including direct payments and without direct payments
WydajnoĞü pracy realna
(ceny staáe)

z
dopáatami

bez
dopáat

Wyszczególnienie

WydajnoĞü pracy nominalna
(ceny bieĪące)

1998

2015

UE15 – UE13

1998

2016

UE15 – UE13

UE-15

15,6

29,3

13,6

18,1

27,7

9,6

UE-13

2,3

6,9

4,6

3,6

7,7

4,1

UE-15 – UE-13

13,3

22,4

-

14,5

20,0

-

UE-15

17,8

32,6

14,7

22,2

28,7

6,4

UE-13

2,5

7,7

5,2

3,7

8,3

4,6

UE-15 – UE-13

15,3

24,9

-

18,0

20,4

-

ħródáo: obliczenia wáasne, Ğrednie arytmetyczne dla krajów UE-15 i UE-13, na podstawie danych EUROSTAT:
Economic accounts for agriculture - values at current prices [aact_eaa01], Economic accounts for agriculture values at constant prices (2005=100) [aact_eaa03] i Agricultural Labour Input Statistics: absolute figures (1 000
annual work units) [aact_ali01].

Wniosek ogólny, niezaleĪnie od sposobu ujĊcia wspóáczynnika wydajnoĞci czynnika
pracy z RER, brzmi: nadal wystĊpują bardzo duĪe róĪnice pod wzglĊdem wydajnoĞci pracy
miĊdzy krajami UE-15 a UE-13, jednakĪe nastĊpuje proces jego stopniowego zmniejszania.
Jest to równieĪ podstawą do powolnego wyrównywania siĊ dochodów, co zawsze jest
celem ostatecznym tzw. teorii konwergencji. Rola dopáat w wyrównywaniu poziomu
wydajnoĞci pracy jest negatywna, poniewaĪ zwiĊkszają one zróĪnicowanie grup paĔstw
pod wzglĊdem wydajnoĞci pracy. Natomiast stwierdzono poprawĊ tych relacji w cenach
bieĪących, co oznacza iĪ ceny produktów po objĊciu paĔstw nowoprzyjĊtych WPR
wpáywaáy nieco bardziej korzystnie na wydajnoĞü pracy w tej grupie.

Wnioski koĔcowe
Odwoáując siĊ do przyjĊtej hipotezy, potwierdzono znaczne róĪnice pod wzglĊdem
wydajnoĞci pracy w analizowanych grupach paĔstw, niezaleĪnie od ujĊcia realnego,
nominalnego i z i bez dopáat. Stwierdzono jednak, iĪ te róĪnice w latach 1998-2015
stopniowo siĊ zmniejszaáy, zarówno w ujĊciu nominalnym jak i realnym. MoĪe to
oznaczaü, iĪ nastĊpuje proces konwergencji miĊdzy tymi grupami. W badaniu odnotowano
wzglĊdnie korzystny wpáyw cen produktów na zmniejszenie siĊ omawianych róĪnic.
RóĪnice w wydajnoĞci pracy miĊdzy grupami paĔstw zmniejszyáy siĊ w ujĊciu nominalnym
o ponad 1 tys. euro na osobĊ peánozatrudnioną w rolnictwie. Wpáyw dopáat bezpoĞrednich
okazaá siĊ negatywny. Zarówno w ujĊciu nominalnym jak i realnym, dopáaty zwiĊkszaáy
zróĪnicowanie pod wzglĊdem wydajnoĞci miĊdzy analizowanymi grupami paĔstw.
Niewątpliwie naleĪaáoby w dalszych badaniach nad róĪnicami wydajnoĞci pracy, dokonaü
dezagregacji i przeprowadziü badanie na poziomie krajów. Badania te uwzglĊdniáyby
specyfikĊ ich rolnictwa i inne uwarunkowania.
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