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Dochody z gospodarstwa rolnego a wynagrodzenia z pracy
najemnej w krajach UE
Income from the Farm and Remuneration in EU Countries
Synopsis. Celem badaĔ przedstawionych w artykule byáo porównanie dochodów z towarowych
gospodarstw rolnych z wynagrodzeniami uzyskiwanymi z pracy najemnej w krajach UE.
Porównywano Ğrednie dochody w ogóle gospodarstw oraz Ğrednie w klasach ekonomicznych
(klasyfikacja KS6). W 12 paĔstwach UE Ğrednie dochody z gospodarstw byáy wyĪsze niĪ
wynagrodzenia, w 15 zaĞ niĪsze. Konsekwencją wzrostu klasy ekonomicznej jest zwykle wzrost
Ğrednich dochodów rolniczych. Aby uzyskaü z gospodarstwa wyĪsze dochody niĪ wynagrodzenia z
pracy najemnej, naleĪy byü wáaĞcicielem najsilniejszych ekonomicznie gospodarstw w krajach
Europy zachodniej a nastĊpnie poáudniowej, najmniejsze zaĞ w krajach postkomunistycznych. WĞród
nowych czáonków UE zachowanie parytetu dochodowego w rolnictwie jest wiĊc áatwiejsze niĪ wĞród
starych czáonków.
Sáowa kluczowe: dochody z towarowych gospodarstw rolnych, wynagrodzenia z pracy najemnej
Abstract. The aim of the research presented in the article was to compare the income from
commercial farms with national averages for wages in EU countries. Average income in farms and
national averages by economic classes (KS6 classification) were compared. In 12 EU countries, the
average income from farms was higher than national wage averages, and in 15 countries it was lower.
An increase in average agricultural income is usually a result of a general increase in the economic
class. The economically strongest farms, with incomes that are higher than national average wages,
are those that are owned first in Western, and then in Southern, EU countries, with the smallest
numbers found in post-Communist countries. Among new EU members, however, the preservation of
income parity in agriculture is easier than in the case of old members.
Key words: income from commercial farms, remuneration
JEL Classification: Q14

Wprowadzenie
Truizmem jest stwierdzenie, Īe wysokoĞü zarobków w danym kraju zaleĪy od jego
poziomu rozwoju gospodarczego i spoáecznego. Ze wzglĊdu na moĪliwy przepáyw siáy
roboczej miĊdzy róĪnymi dziaáami gospodarki, przeciĊtny poziom páac jest w nich
zbliĪony. Nie oznacza to, Īe róĪnice nie wystĊpują, jednak zwykle dysproporcje nie są zbyt
duĪe2. Nic wiĊc dziwnego, Īe podobne oczekiwania dochodowe mają osoby zaangaĪowane
w produkcjĊ rolniczą. Dominującą formą gospodarowania na obszarze Unii Europejskiej
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jest rolnictwo rodzinne (Sadowski i in., 2015, s. 43), w którym za odpowiednik zarobków
moĪna uznaü dochód uzyskiwany z jego prowadzenia.
W okresie powojennym wystĊpowaáo zjawisko dysparytetu dochodów w rolnictwie,
mimo przyjĊtej wówczas zasady jednakowego tempa wzrostu dochodów ludnoĞci rolniczej
i nierolniczej (WiĞniewska, 2008, s. 452). Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na wsi
zmieniáo siĊ wiele, ze wzglĊdu na transfer Ğrodków kierowanych na wsparcie rolnictwa. Na
Wspólną PolitykĊ Rolną Polska otrzymaáa od początku czáonkostwa ponad 50 mld. EUR3.
Tak wysokie dotacje miaáy z pewnoĞcią niebagatelny wpáyw na dochody gospodarstw
rolnych, mimo wystĊpowania zjawiska „wycieku wsparcia” polegającego na
przechwytywaniu dotacji przez inne sektory agrobiznesu4. Stopa subsydiowania stanowiąca
udziaá dopáat w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego osiąga od 2013 r. wartoĞü
Ğrednią ponad 50%5.
Aktualnie, pomimo wysokiego wsparcia dochody uzyskiwane z rodzinnego
gospodarstwa rolnego są w Polsce niskie w porównaniu ze Ğrednią w UE na co zwraca
uwagĊ Zawadzka i Strzelecka (2012, s. 420). CzĊĞciowo mają na to wpáyw niĪsze dotacje.
W przypadku páatnoĞci bezpoĞrednich dopáaty przypadające na 1 gospodarstwo w Polce
stanowiáy 42,6% dopáat Ğrednio unijnych w latach 2007-2013, zaĞ na 1 ha UR oraz na 1
AWU odpowiednio 61,6% i 29%6. Taki stan rzeczy wynika równieĪ z mniejszej
produktywnoĞci polskiego rolnictwa, czy gorszej struktury agrarnej.
Nie tylko w Polsce, ale równieĪ w niektórych innych nowych krajach czáonkowskich,
dochody z gospodarstw rolnych są niĪsze niĪ w starych. Badania Pietrzykowskiego (2017),
przeprowadzone z wykorzystaniem wspóáczynnika autokorelacji Morana, wskazują jednak
na poprawĊ sytuacji dochodowej w rolnictwie nowych czáonków UE. Ma miejsce zjawisko
doganiania przez nich dochodów uzyskiwanych przez rolników w krajach bĊdących
starymi czáonkami UE.
Jak wspomniano wczeĞniej wpáyw na sytuacjĊ dochodową gospodarstw rolniczych
poza dotacjami ma równieĪ ich produktywnoĞü. Związek miĊdzy produktywnoĞcią
a wynagrodzeniami w rolnictwie i sektorach pozarolniczych w wybranych krajach UE
badali Hamulczuk i Rembisz (2017). Z badaĔ tych wynika, Īe w starych krajach
czáonkowskich UE zarówno wynagrodzenia jak i produktywnoĞü są kilkukrotnie wyĪsze
niĪ wĞród nowych czáonków, zarówno w sektorach pozarolniczych jak i rolniczym. Nie jest
to zaskakujące, jeĞli weĨmie siĊ pod uwagĊ poziom rozwoju wziĊtych pod uwagĊ krajów.
Znacznie ciekawsze natomiast jest porównanie jednostkowych kosztów pracy7 w rolnictwie
i poza nim. Zarówno wĞród starych jak i nowych czáonków UE, w badanym okresie za
jednostkĊ wytworzonego produktu w rolnictwie uzyskiwane jest wyĪsze wynagrodzenie niĪ
Ğrednio w sektorach pozarolniczych. Okazuje siĊ, Īe do roku 2006 wĞród nowych czáonków
relacja ta byáa dla rolnictwa mniej korzystna niĪ wĞród starych. Od 2007 roku jest
odwrotnie, jednostka produktu w sektorze rolnym wobec innych sektorów jest lepiej
opáacana wĞród nowych czáonków UE.
3
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132

J. KisieliĔska

WyĪsze jednostkowe koszty pracy w rolnictwie w porównaniu do innych sektorów nie
oznaczają jednak, Īe dochody rolników są wyĪsze. Stwierdzenie (co jest celem niniejszego
artykuáu), czy parytet dochodowy w rolnictwie jest zachowany wymaga porównania
dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego z wynagrodzeniami. Cel taki moĪe byü
zrealizowany na wiele sposobów. W badaniach przedstawionych w niniejszym artykule
porównywano Ğrednie dochody z towarowego gospodarstwa rolnego przypadające na osobĊ
peánozatrudnioną rodziny z wynagrodzeniami uzyskiwanymi z pracy najemnej. W
badaniach wykorzystano bazĊ danych FADN oraz EUROSTAT dla 2008 i 2015 roku.
Ograniczenie zakresu badaĔ do gospodarstw towarowych (zgodnie z metodologią
FADN) wynika miĊdzy innymi z marginalnego znaczenia gospodarstw nietowarowych
(KisieliĔska, 2018), zwanych przez niektórych autorów drobnymi (Sadowski i in., 2015,
s. 52). Jak stwierdza Koáoszko-Chomentowska i Sieczko (2014, s. 104) gospodarstwa takie
nie są „komponentami rolnictwa, ale podmiotami socjalnymi”. WziĊcie pod uwagĊ
gospodarstw w istocie socjalnych, których wáaĞciciele czerpią zwykle dochody z innych
Ĩródeá, znieksztaáca obraz sytuacji dochodowej ludnoĞci Īyjącej z rolnictwa.

Metodyka pracy
Do porównania dochodów uzyskiwanych z rodzinnego gospodarstwa rolnego
z wynagrodzeniami moĪna uĪyü róĪnych wskaĨników. CzyĪewski (2017, s. 87) proponuje
indeks relatywnej deprywacji (IRD) okreĞlony jako:




PPPR  PDR

PPPR

IRD

%,

(1)

gdzie: PPPR jest przeciĊtną páacą w sektorach pozarolniczych, a PDR przeciĊtnym
dochodem w sektorze rolnym.
WskaĨnik tak okreĞlony pokazuje, jaki jest udziaá róĪnicy pomiĊdzy PPPR i PDR
w Ğrednich páacach w sektorach pozarolniczych. MoĪna zaproponowaü nieco
zmodyfikowany wskaĨnik IRD1, który pokaĪe, o jaki procent musiaáyby wzrosnąü (lub
obniĪyü siĊ) dochody w sektorze rolnym, aby zrównaü je z páacami w sektorach
pozarolniczych:
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WskaĨniki te stanowią ciekawą informacje o skali dysparytetu dochodowego
w rolnictwie, ale jedynie wówczas, gdy on wystĊpuje8. W wielu paĔstwach UE Ğrednie
dochody z gospodarstw są wyĪsze, a czasem nawet znacznie od wynagrodzeĔ. Dlatego teĪ,
w niniejszej pracy do porównania dochodów uĪyto wskaĨnika stanowiącego relacjĊ miĊdzy
dochodami rolników i wynagrodzeniami:
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Gdyby przykáadowo PPPR byáy dwa razy wiĊksze niĪ PDR, wskaĨnik IRD ma wartoĞü 50%. W sytuacji
odwrotnej, gdyby PDR byáy dwa razy wiĊksze niĪ PPPR, wartoĞü wskaĨnika wynosi -100%. Dla róĪnicy
trzykrotnej zaĞ -200% itd. Przykáady te pokazują trudnoĞci z interpretacją wskaĨnika w sytuacji wystĊpowania
dysparytetu dochodowego w sektorach pozarolniczych.
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%,

(3)

przy czym miĊdzy wskaĨnikami RD i IRD istnieje prosta zaleĪnoĞü: RD = 1 - IRD.
Jako miarĊ dochodów rolników przyjĊto Ğredni dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego, przypadający na osobĊ peánozatrudnioną rodziny (FWU), zaĞ páac Ğrednie zarobki
netto jednoosobowej, bezdzietnej rodziny osiągającej 100% wynagrodzenia.
W gospodarstwie moĪe pracowaü wiĊcej niĪ jeden czáonek rodziny rolniczej i nie
uwzglĊdnienie tego faktu zawyĪaáoby (lub zaniĪaáo w przypadku pracy w gospodarstwie
poniĪej peánego wymiaru) dochody uzyskiwane z gospodarstwa. Z kolei dochód
z rodzinnego gospodarstwa rolnego obejmuje saldo dopáat i podatków dotyczących
dziaáalnoĞci operacyjnej i inwestycyjnej, co wymusza odniesienie do zarobków netto.
Wybór taki umoĪliwia porównania miĊdzy krajami, gdzie obowiązują róĪne wysokoĞci
podatków i skáadek na ubezpieczenia spoáeczne. Nie jest jednak pozbawiony pewnych
mankamentów wynikających z umownie przyjmowanych i róĪnych wymiarów
godzinowych pracy osoby peánozatrudnionej w gospodarstwach i poza nimi.
Relacje pomiĊdzy Ğrednimi dochodami z gospodarstw i wynagrodzeniami badano dla
wszystkich gospodarstw z bazy FADN oraz dla klas wyróĪnionych wedáug wielkoĞci
ekonomicznej zgodnie z klasyfikacją ES69. Poszczególne klasy oznaczono nastĊpująco:
K1 – gospodarstwa bardzo maáe, wielkoĞü ekonomiczna [2;8) tys. EURO,
K2 – gospodarstwa maáe, wielkoĞü ekonomiczna [8;25) tys. EURO,
K3 – gospodarstwa Ğrednio- maáe, wielkoĞü ekonomiczna [25;50) tys. EURO,
K4 – gospodarstwa Ğrednio-duĪe, wielkoĞü ekonomiczna [50;100) tys. EURO,
K5 – gospodarstwa duĪe, wielkoĞü ekonomiczna [100;500) tys. EURO,
K6 – gospodarstwa bardzo duĪe, wielkoĞü ekonomiczna powyĪej 500 tys. EURO.

Wyniki badaĔ
W badaniach wykorzystano dane z lat 2008 i 2015, pochodzące z towarowych
gospodarstw rolnych z 27 paĔstw czáonkowskich UE, zawarte w bazie FADN. W
badaniach uwzglĊdniono Wielką BrytaniĊ mimo planowanego wystąpienia z UE, oraz
ChorwacjĊ, która w 2008 r. nie byáa jeszcze czáonkiem UE. PominiĊto natomiast Cypr,
poniewaĪ w bazie Eurostat nie ma danych o Ğrednich zarobkach dla tego kraju.
W tabeli 1 przedstawiono wartoĞci wskaĨników RD wyznaczone zgodnie ze wzorem
(3) i stanowiące relacjĊ pomiĊdzy Ğrednim dochodem z rodzinnego gospodarstwa rolnego
przypadającym na osobĊ peánozatrudnioną rodziny (FWU) i Ğrednimi zarobkami
w jednoosobowej, bezdzietnej rodzinie osiągającej 100% wynagrodzenia. W tabeli znajdują
siĊ wskaĨniki dla ogóáu gospodarstw w 2008 i 2015 roku, zaĞ dla roku 2015 dodatkowo
z podziaáem na klasy wedáug wielkoĞci ekonomicznej (klasyfikacja ES6).
W 2015 r. wskaĨnik RD ma wartoĞü najwiĊkszą dla trzech krajów
postkomunistycznych: WĊgier, Czech i Sáowacji. O ile w przypadku Czech i Sáowacji fakt
ten nie budzi wątpliwoĞci10, o tyle w przypadku WĊgier jest zastanawiający. W 2015 r.
9

Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (2016, s. 16).
Czeskie i sáowackie gospodarstwa są bardzo duĪe i silne. W 2015 r. ich Ğrednia powierzchnia UR (wáasnych
i dzierĪawionych) wynosiáa odpowiednio 204 i 529 ha, a wielkoĞü ekonomiczna 251 i 485 ESU.
10
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gospodarstwa wĊgierskie pod wzglĊdem wielkoĞci ekonomicznej ustĊpują 14 krajom, a 12
pod wzglĊdem Ğredniej powierzchni UR (wáasnych i dzierĪawionym). Wysoka wartoĞü tego
wskaĨnika wynika tu nie tyle z wysokich dochodów rolniczych (w 9 krajach są wiĊksze)
lecz z niskich páac (w 23 są wyĪsze).
Relacja miĊdzy dochodami z gospodarstwa i páacami jest korzystna z punktu widzenia
rolników równieĪ we Wáoszech oraz Hiszpanii, Litwie, Buágarii i àotwie. PowyĪej jednoĞci
ksztaátuje siĊ jeszcze w Holandii, Belgii, Portugalii i Luksemburgu. W pozostaáych krajach
wystĊpuje zjawisko dysparytetu dochodowego. WskaĨnik RD jest bliski jedynce we Francji,
zaĞ nieco niĪszy, ale na poziomie powyĪej 0,7 w Irlandii, Estonii, Niemczech, Grecji
i Rumunii. WartoĞü wskaĨnika okoáo 0,6 wystĊpuje w Wielkiej Brytanii, Polsce, Szwecji
i Finlandii. Najsilniejszy dysparytet dochodowy (wskaĨnik poniĪej 0,5) ma miejsce w Austrii,
Chorwacji, Sáowenii, Danii i Malcie. Fakt ten nie dziwi w przypadku Austrii, Chorwacji,
Sáowenii i Malty, gdzie gospodarstwa w porównaniu z innymi krajami są relatywnie sáabe lub
bardzo sáabe. Zastanawiająca jest sytuacja gospodarstw w Danii. Są to gospodarstwa silne i
duĪe (wielkoĞü ekonomiczna trzecia w UE, a Ğrednia powierzchnia UR ósma). Gospodarstwa
te osiągają jednak niskie - jedynie Ğrednie jak na poziom europejski dochody (pozycja 13
wĞród wziĊtych pod uwagĊ paĔstw). Niskie dochody wynikają z niezwykle wysokiego
udziaáu odsetek w kosztach czynników zewnĊtrznych. Gospodarstwa duĔskie są najbardziej
zadáuĪone wĞród krajów UE (Ğrednie zadáuĪenie ogóáem przypadające na gospodarstwo to w
2015 r. 1,5 mln EURO). Na czynnik ten nakáadają siĊ relatywnie wysokie páace w gospodarce
(pozycja 7 w UE), czego konsekwencją jest niska wartoĞü wskaĨnika RD.
Na podstawie danych zawartych w pierwszej i drugiej kolumnie tabeli 1 moĪna oceniü
zmiany wskaĨnika RD w okresie od 2008 do 2015 r. w 26 krajach (bez Chorwacji, która w 2008
roku jeszcze nie byáa czáonkiem UE). RóĪnica wskaĨników jest dodatnia w 16 krajach, ujemna
zaĞ w 10. Oznacza to, Īe w wiĊkszoĞci z nich relacja dochodów w rolnictwie i páac poprawiáa
siĊ. Wzrost wskaĨnika RD moĪe wynikaü z szybszego wzrostu dochodów z gospodarstw niĪ
páac pracowników najemnych (w kolejnoĞci od najwiĊkszego wzrostu wskaĨnika, dotyczy to:
Danii, WĊgier, Sáowacji, Holandii, Portugalii, Buágarii, Wáoch, Irlandii11, Rumunii,
Luksemburga, Czech, Hiszpanii, Belgii, Niemiec i àotwy), ale równieĪ mniejszego spadku
dochodów w rolnictwie niĪ páac (Grecja). W pozostaáych krajach wskaĨnik RD zmniejszyá siĊ w
2015 wobec 2008 r. ObniĪenie siĊ wynikaáo ze spadku dochodów rolniczych, przy
jednoczesnym wzroĞcie wynagrodzeĔ (w kolejnoĞci od najwiĊkszego spadku wskaĨnika,
dotyczy to: Malty, Estonii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Litwy, Szwecji i Finlandii), lub szybszego
wzrostu páac niĪ dochodów z gospodarstw (Polska, Sáowenia i Francja).
RozbieĪnoĞci w ocenie zjawiska dysparytetu dochodowego w rolnictwie mierzonego
wskaĨnikiem RD (tabela 1), z wynikami przedstawionymi przez CzyĪewskiego (2017, s. 90) nie
wynikają jedynie z przyjĊcia innej miary dysparytetu (w pracy CzyĪewskiego byá to wskaĨnik
IRD). Gáówną przyczyną wystĊpujących róĪnic jest uwzglĊdnienie w badaniach jedynie
gospodarstw towarowych, podczas gdy CzyĪewski (2017) braá pod uwagĊ wszystkie.
Analizy relacji miĊdzy dochodami osiąganymi w rolnictwie i páacami uzyskiwanymi
z pracy najemnej nie moĪna prowadziü w oderwaniu od wielkoĞci i siáy ekonomicznej
gospodarstw. Z danych przedstawionych w tabeli 1 (kolumny dla klas wedáug wielkoĞci
ekonomicznej od K1 do K6) jednoznacznie wynika, Īe im wyĪsza grupa ekonomiczna tym
wskaĨnik RD ma wartoĞü wiĊkszą. Wyjątki stanowi jedynie wartoĞü wskaĨnika w Danii,
11

W Irlandii w badanym okresie nastąpiá wzrost dochodów z gospodarstw rolnych, przy niewielkim spadku
zarobków z pracy najemnej.
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Estonii, Finlandii, Sáowacji (dla klasy K6), we Francji i Szwecji (dla K3) oraz Malcie
(dla K5).
Tabela 1. Relacja pomiĊdzy Ğrednim dochodem z rodzinnego gospodarstwa rolnego i Ğrednimi zarobkami
w jednoosobowej rodzinie osiągającej 100% wynagrodzenia w krajach UE (wskaĨnik RD)
Table 1. Relation between the average income from a family farm and average earnings in a single-person family
with 100% of remuneration in EU countries (RD indicator)
PaĔstwa

2015

2008

2015

Austria

0,89

Belgia

1,18

Buágaria

0,94

1,32

0,59

0,46

0,14

Czechy

1,71

1,83

Dania

-2,06

0,43

Estonia

1,52

0,87

Finlandia

0,67

0,58

Francja

0,99

0,97

Grecja

0,67

0,76

Chorwacja

K2

K3

K4

K5

0,49

0,17

0,41

0,58

0,92

1,23

0,30

Hiszpania

1,25

1,36

Holandia

0,73

1,26

Irlandia

0,63

0,88

K1

0,34

0,37

1,34

1,19

3,06

1,74

3,69

10,05

0,24

0,46

0,98

0,13

0,49

0,82

1,39

3,67

-5,36

0,00

0,32

0,56

0,91

0,90

0,59

0,47

0,60

1,03

2,53

0,64

0,93

1,29

2,50

1,65

1,33

0,88

1,01

àotwa

1,28

1,30

0,41

0,69

0,08

0,06

0,79

0,13
0,86

Polska

0,74

0,60

0,15

Portugalia

0,69

1,12

Rumunia

0,58

0,74

Sáowacja

0,75

1,81

Sáowenia

0,50

0,45

55,99

0,85

Luksemburg

0,82

2,04

8,86

1,20

Litwa

Malta

1,16

6,09

0,39

0,34

Niemcy

0,72

-0,66

0,83

0,50

3,44

K6

0,72

0,95

1,31

2,12

7,27

0,13

0,44

0,98

2,54

0,64

0,99

2,29

1,88

3,47

9,68

0,24

0,86

1,11

39,08
1,34

1,52

3,08

8,69

27,62

0,50

1,10

0,09

0,40

0,55

0,93

1,85

0,38

0,74

1,39

3,10

11,63

0,58

0,83

1,15

1,85

3,11

15,32

0,35

1,03

2,76

5,95

19,09

167,46

1,50

1,27

3,40

-4,09

0,58

1,28

2,98

-0,10

0,34
0,13

0,05

0,32

0,80

1,89

1,08

2,10

3,31

5,24

10,75

21,59

0,17

0,25

0,31

0,62

1,96

Wáochy
1,15
1,53
0,59
Uwagi: Puste pozycje oznaczają brak danych w bazie FADN.
ħródáo: opracowanie wáasne.

0,90

1,43

2,87

9,05

Szwecja

0,84

0,59

WĊgry

2,17

3,43

Wlk. Brytania

1,14

0,61

W przypadku klasy K6 (gospodarstwa bardzo duĪe) wskaĨnik RD ma wyjątkowo duĪe
wartoĞci w Rumunii, Buágarii, na Litwie, àotwie i WĊgrzech (wartoĞci od 22 do 167).
W krajach tych gospodarstwa w klasie K6 mają Ğrednią powierzchniĊ UR (wáasną
i dzierĪawioną) powyĪej 1000 ha (odpowiednio 1312, 1440, 1299, 1270 i 1036). Są to wiĊc
gospodarstwa równieĪ bardzo duĪe obszarowo. Z drugiej strony Ğrednia nakáadów pracy
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wáasnej jest w nich niska (odpowiednio 0,47; 0,24; 0,66; 0,54; 0,2 FWU). MoĪna wiĊc
przypuszczaü, Īe czĊĞü pracy rolników i ich rodzin jest traktowana tu jako praca najemna
(opáacona).
WartoĞci wskaĨnika RD od 7 do 15 (dla klasy K6) wystĊpują w Portugalii, Polsce,
Czechach, we Wáoszech i Hiszpanii. O ile w Polsce i Czechach powierzchnia UR jest
równa odpowiednio 535 oraz 1243, o tyle w krajach pozostaáych jest znacznie mniejsza (od
82 do 115 ha). ĝrednie nakáady pracy wáasnej są mniejsze od 1 w Polsce i Czechach
(odpowiednio 0,93 i 0,28 FWU), a wiĊksze w Portugalii, Wáoszech i Hiszpanii
(odpowiednio 1,2; 1,89 i 1,28 FWU).
W pozostaáych krajach (wysokorozwiniĊte kraje Europy zachodniej) dla gospodarstw
z klasy K6, wskaĨnik RD ma wartoĞci powyĪej 1 (od 1,34 do 2,54) w Holandii, Francji,
Belgii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech i Luksemburgu (gdzie powierzchnia UR jest
równa odpowiednio 49, 137, 69, 314, 309, 371 i 196). WskaĨnik mniejszy od 1 wystĊpuje
w Finlandii i Danii. W Finlandii wynika to z niskich (w porównaniu z innymi paĔstwami)
dochodów z gospodarstw bardzo duĪych i wysokich páac, w Danii zaĞ jest to konsekwencją
wysokiego zadáuĪenia gospodarstw (o czym byáa juĪ mowa). W niemal wszystkich
wymienionych tu krajach nakáady pracy wáasnej mają wartoĞü powyĪej 1,44 FWU. Jedynie
w Danii nakáady te są mniejsze i równe 1,17 FWU.
W klasie K6 gospodarstw, wskaĨnik RD ma wartoĞci ujemne na Sáowacji i w Estonii.
Nakáady pracy wáasnej są tu bardzo maáe – odpowiednio równe 0,13 i 0,14 FWU.
W bazie FADN brak jest danych pochodzących z gospodarstw bardzo duĪych z czterech
krajów poáudniowej Europy (Chorwacji, Grecji, Malty i Sáowenii) oraz z Austrii i Irlandii.
Nie oznacza to, Īe nie ma takich gospodarstw w tych krajach lecz, Īe jest ich zbyt maáo.
Podsumowując, stwierdziü naleĪy, Īe wartoĞci wskaĨnika RD dla gospodarstw
naleĪących do klasy K6 przyjmują wyjątkowo duĪe wartoĞci niemal we wszystkich krajach
postkomunistycznych (z wyjątkiem Chorwacji, Sáowacji i Sáowenii). Bardzo wysokim
wartoĞciom wskaĨnika towarzyszą bardzo niskie (czĊsto znacznie poniĪej 1 FWU) nakáady
pracy wáasnej, co nieco zawyĪa jego wartoĞü. Mimo tego, wystĊpuje wyraĨna dysproporcja
pomiĊdzy wartoĞcią wskaĨnika RD w omawianych krajach, a rozwiniĊtych krajach Europy
zachodniej gdzie Ğrednio nie przekracza on poziomu 2,54. Ze wzglĊdu na wysoki udziaá
dopáat w dochodzie rolniczym (Podstawka i in., 2017 s. 27 uwaĪają, Īe to wáaĞnie dopáaty
decydują o wysokoĞci dochodów w rolnictwie) warto zastanowiü siĊ, czy zgodne ze WPR
jest utrzymywanie tak wysokiego rozwarstwienia dochodowego w wiĊkszoĞci nowych
krajów czáonkowskich UE.
W tabeli 2 przedstawiono najniĪsze klasy gospodarstw wedáug wielkoĞci
ekonomicznej, począwszy od których12 Ğrednie dochody z gospodarstwa rolnego są wyĪsze
od Ğrednich zarobków z pracy najemnej. Kraje podzielono na trzy grupy: paĔstwa
postkomunistyczne, Europy poáudniowej oraz Europy Zachodniej. PamiĊtaü naleĪy, Īe
wnioski wyciągane dalej odnoszą siĊ do Ğrednich dochodów uzyskiwanych przez
gospodarstwa z danej klasy i nie są sáuszne dla pojedynczych gospodarstw.
W wiĊkszoĞci krajów postkomunistycznych dla zachowania parytetu dochodów
w rolnictwie wystarczy przynaleĪnoĞü gospodarstw do klasy K4 lub K3. W Buágarii
i Rumunii wystarczy przynaleĪnoĞü do klasy K2 a na WĊgrzech juĪ do K1. ĝrednia
powierzchnia UR w tych klasach jedynie w Estonii jest zdecydowanie powyĪej 100 ha,

12

Z pewnymi wyjątkami o których byáa mowa wczeĞniej
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a bliska tej wartoĞci na Sáowacji. W pozostaáych krajach jest poniĪej 70 ha, a w dwóch
nawet poniĪej 10.
W wiĊkszoĞci krajów Europy poáudniowej parytet dochodowy w rolnictwie jest
zachowany od klasy K4, jedynie w Portugalii od K3. Powierzchnia UR nie jest tu duĪa – od
26 do 64 ha (z wyjątkiem Malty13).
SpoĞród wysoko rozwiniĊtych krajów Europy zachodniej w trzech: Austrii, Danii
i Finlandii nie ma klasy wielkoĞci ekonomicznej, w której Ğrednie dochody w rolnictwie
byáyby co najmniej równe wynagrodzeniom z pracy najemnej. W pozostaáych paĔstwach
tej grupy zapewnienie parytetu dochodowego w rolnictwie wymaga przynaleĪnoĞci
gospodarstw do klasy K5 lub K6. Powierzchnia UR w gospodarstwach powinna byü równa
niemal 100 ha lub zdecydowanie powyĪej (z wyjątkiem Holandii i Belgii).
Podsumowując ten wątek rozwaĪaĔ stwierdziü moĪna, Īe i ile w wysoko rozwiniĊtych
krajach Europy zachodniej uzyskanie wyĪszych dochodów z rolnictwa niĪ z pracy najemnej
wymaga posiadania gospodarstwa duĪego lub bardzo duĪego ze wzglĊdu na wielkoĞü
ekonomiczną, o tyle w przypadku krajów z Europy poáudniowej i postkomunistycznych
jedynie Ğredniego, a w przypadku 3 krajów (Buágarii, Rumunii i WĊgrzech) nawet maáego
lub bardzo maáego.
Tabela 2. NajniĪsza klasa gospodarstwa wedáug wielkoĞci ekonomicznej, pozwalająca uzyskaü dochody wiĊksze
od wynagrodzeĔ z pracy najemnej (RD wiĊksze od 1) oraz Ğrednia powierzchnia UR (wáasnych i dzierĪawionych)
Table 2. The lowest farm size by economic size which can obtain income higher than national average wages (RD
greater than 1), and the average area of farmland (owned and leased)
Kraje postkomunistyczne
PaĔstwa

Europa poáudniowa

Klasa

UR [ha]

PaĔstwa

Chorwacja

K4

45

Grecja

Estonia

K4

150

Polska

K4

39

Sáowenia

K4

Czechy

K3

Europa zachodnia

Klasa

UR [ha]

K4

31

Hiszpania

K4

Malta

K4

25

Wáochy

49

Portugalia

PaĔstwa

Klasa

UR [ha]

Austria

-

64

Dania

-

5

Finlandia

-

K4

26

Holandia

K6

49

K3

39

Niemcy

K6

371

Litwa

K3

64

Szwecja

K6

309

àotwa

K3

69

Wielka Brytan.

K6

314

Sáowacja

K3

90

Belgia

K5

56

Buágaria

K2

14

Francja

K5

109

Rumunia

K2

9

Irlandia

K5

96

WĊgry

K1

7

Luksemburg

K5

96

ħródáo: opracowanie wáasne.

13

Malta jest krajem specyficznym. Jest to paĔstwo bardzo maáe, poáoĪone na wyspie o bardzo korzystnych
warunkach wegetacji roĞlin. Plony moĪna zbieraü kilka razy w ciągu roku. Ziemia jest na Malcie bardzo droga,
a Ğrednia powierzchnia gospodarstw bardzo maáa (2,74 ha).
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Wnioski
Z przedstawionych w artykule badaĔ wynikają nastĊpujące wnioski:
1. Relacja Ğrednich dochodów uzyskiwanych z towarowych gospodarstw rolnych i Ğrednich
zarobków netto z pracy najemnej (wskaĨnik RD) jest zróĪnicowana w krajach UE. W
2015 r. w 12 spoĞród 27 paĔstw (bez Cypru) Ğrednie dochody z gospodarstw byáy wiĊksze
od Ğrednich zarobków netto, zaĞ w 15 byáo przeciwnie. Poáowa z 12 krajów, w których
nie wystĊpuje dysparytet dochodowy w rolnictwie to kraje postkomunistyczne, nowi
czáonkowie UE.
2. W roku 2015 w porównaniu z 2008 wskaĨnik RD zwiĊkszyá siĊ w 16 krajach UE,
zmniejszyá natomiast w 10. Oznacza to, Īe sytuacja dochodowa wáaĞcicieli gospodarstw
wobec pracowników najemnych w badanym okresie w UE poprawia siĊ.
3. Analiza wartoĞci wskaĨnika RD w klasach wyróĪnionych wedáug wielkoĞci
ekonomicznej (klasyfikacja ES6) wskazuje jednoznacznie, Īe im wyĪsza klasa
ekonomiczna tym relacja dochodów rolniczych i páac jest wiĊksza we wszystkich krajach
UE i niemal wszystkich klasach.
4. Jedynie w trzech krajach: Austrii, Danii i Finlandii nie ma klasy wielkoĞci ekonomicznej,
w której Ğrednie dochody w rolnictwie byáyby co najmniej równe przeciĊtnym
wynagrodzeniom z pracy najemnej. W pozostaáych wysokorozwiniĊtych krajach Europy
zachodniej zapewnienie parytetu dochodowego w rolnictwie wymaga posiadania
gospodarstwa duĪego lub bardzo duĪego, a w krajach Europy poáudniowej (bez
postkomunistycznych) Ğrednio-duĪego (tylko w Portugalii Ğrednio-maáego). W
wiĊkszoĞci krajów postkomunistycznych posiadanie gospodarstwa Ğrednio-duĪego lub
Ğrednio-maáego zapewnia zachowanie parytetu. Jednak w dwóch krajach (Buágaria i
Rumunia) wystarczy do tego gospodarstwo jedynie maáe, zaĞ w jednym nawet bardzo
maáe (WĊgry).
MoĪna wiĊc powiedzieü, Īe wĞród nowych czáonków UE zachowanie parytetu
dochodowego w rolnictwie jest áatwiejsze niĪ wĞród starych czáonków.
5. Kwestią dyskusyjną jest bardzo wysoki poziom wskaĨnika RD dla gospodarstw bardzo
duĪych w niektórych krajach postkomunistycznych. Nawet jeĞli wartoĞci wskaĨnika są
zawyĪone ze wzglĊdu na zaniĪony udziaá pracy wáasnej i tak trudno zaakceptowaü tak
duĪe rozwarstwienie dochodowe, zwáaszcza Īe wynika ono gáównie z dopáat unijnych.
Na zakoĔczenie rozwaĪaĔ warto oceniü sytuacjĊ dochodową polskich towarowych
gospodarstw rolniczych. WskaĨnik RD w ogóle gospodarstw ma dla nich w 2008 roku
wartoĞü niską (pozycja osiemnasta w UE), a w roku 2015 jeszcze niĪszą (pozycja
dwudziesta). Sytuacja ta jest skutkiem nie tylko mniejszej produktywnoĞci polskiego
rolnictwa, czy gorszej struktury agrarnej, ale równieĪ niĪszych dopáat. Pozytywne naleĪy
oceniü fakt, Īe wraz ze wzrostem wielkoĞci ekonomicznej gospodarstw wskaĨnik RD
systematycznie roĞnie. ĝrednią wartoĞü wiĊkszą od jeden mają juĪ gospodarstwa Ğrednio
duĪe. Natomiast dla gospodarstw bardzo duĪych, wiĊkszą niĪ Polska wartoĞü wskaĨnika
RD ma jedynie 6 krajów (Rumunia, Buágaria, Litwa, àotwa, WĊgry i Portugalia). Oznacza
to, Īe bardzo duĪe gospodarstwa uzyskują w Polsce bardzo wysokie dochody na jednostkĊ
pracy wáasnej w stosunku do wynagrodzenia z pracy najemnej (wskaĨnik RD równy niemal
12). Relacja ta ma wartoĞü znacznie wiĊkszą niĪ w wysoko rozwiniĊtych krajach Europy
zachodniej. RównieĪ w przypadku Polski wątpliwoĞci budzi zasadnoĞü tak duĪego
rozwarstwienia dochodowego wynikającego gáównie z subsydiów.
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