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S y n o p s i s. Na podstawie danych europejskiego systemu rachunkowoci rolnej FADN
oraz wskanika najmu i dop³at dla przedsiêbiorstw rolniczych z najwiêkszej klasy wielkoci
ekonomicznej analizowano zwi¹zek produktywnoci i dochodowoci pracy. Dla przedsiêbiorstw rolniczych z 99 regionów reprezentowanych w badanej klasie dla okresu 20042006 wspó³czynnik determinacji wielorakiej regresji dochodowoci pracy wzglêdem produktywnoci wyniós³ R2 = 0,4374 i by³ ponad dwukrotnie ni¿szy od wspó³czynnika regresji
dop³at wzglêdem wskanika najmu (R2 = 0,9205). Podobne wyniki uzyskano dla przedsiêbiorstw rolniczych z niemieckich regionów FADN dla okresu 1995-2006 (R2 odpowiednio
0,5572 i 0,9536). Roz³¹czne oszacowanie badanych zale¿noci dla wschodnich i zachodnich regionów Niemiec wskaza³o na trwa³e ró¿nice w mechanizmach kreowania dochodów.
W przedsiêbiorstwach rolniczych wschodnioniemieckich o dochodach decydowa³y retransfery bud¿etowe silnie powi¹zane ze wskanikiem najmu (R2 = 0,8941), a wydajnoæ
pracy mia³a znaczenie uzupe³niaj¹ce (R2 = 0,6318). W przedsiêbiorstwach zachodnioniemieckich o dochodach decydowa³a wydajnoæ pracy (R 2 = 0,6809), subsydia mia³y
znaczenie uzupe³niaj¹ce i nie by³y powi¹zane ze wskanikiem najmu (R2 = 0,0596).

WSTÊP
Produkcja rolnicza realizowana jest w jednostkach gospodarczych potocznie zwanych
gospodarstwami lub przedsiêbiorstwami rolniczymi. S¹ to jednostki o ró¿nej skali produkcji
i powierzchni. Ich kontakt z rynkiem jest bardzo zró¿nicowany. Gospodarstwo rolnicze jest
to jednostka techniczno-produkcyjna wyodrêbniona pod wzglêdem organizacyjnym stanowi¹ca zespó³ trzech czynników produkcji: ziemi, pracy i kapita³u, nastawiona na wytwarzanie produktów rolniczych. Przedsiêbiorstwo rolnicze stanowi jednostkê gospodarcz¹
wyodrêbnion¹ nie tylko pod wzglêdem organizacyjnym, lecz tak¿e ekonomicznym i praw-
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nym nastawion¹ na wytwarzanie produktów i us³ug rolniczych w celu ich sprzeda¿y [Ziêtara 2008].
Rozró¿nienie pojêæ gospodarstwa i przedsiêbiorstwa rolniczego jest bardzo istotne z
punktu widzenia polityki rolnej, która powinna byæ ukierunkowana na te jednostki produkcyjne w rolnictwie, które prowadz¹ produkcjê towarow¹ i decyduj¹ o zaopatrzeniu rynku
[Ziêtara 2008].
Zachodzi potrzeba rozró¿nienia dochodów gospodarstw rolniczych, jako podmiotów
gospodarczych oraz dochodów gospodarstw domowych (rodzin) u¿ytkuj¹cych gospodarstwo rolnicze. W pierwszym przypadku podstawowe kategorie dochodów stanowi¹ wartoæ dodan¹ oraz dochód z gospodarstwa rolniczego. Wartoæ dodana s³u¿y za miernik
spo³ecznej wydajnoci pracy i miêdzysektorowych porównañ w tym zakresie. Dochód rolniczy s³u¿y do oceny op³aty czynników produkcji rolniczej, w tym wydajnoci pracy w
gospodarstwie rolniczym w kontekcie zarówno zdolnoci do reprodukcji rozszerzonej, jak
i zdolnoci do utrzymania rodziny zwi¹zanej z gospodarstwem rolniczym [Zegar 2008].
W gospodarce rynkowej o dochodach grup spo³ecznych powinna decydowaæ g³ównie wydajnoæ pracy  wartoæ dodana, natomiast czynnik instytucjonalny (polityka) mo¿e
mieæ znaczenie jedynie koryguj¹ce [Zegar 2008].
Celem opracowania jest ocena oddzia³ywania rynku instytucjonalnego Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na zrównowa¿enie ekonomiczno-spo³eczne przedsiêbiorstw rolniczych.
Ocena zmierza do okrelenia, czy w najwiêkszych gospodarstwach rolniczych d¹¿enie do
wzrostu dochodowoci pracy w³asnej odbywa siê na drodze wzrostu spo³ecznej wydajnoci pracy oraz okreleniu, czy i na ile mechanizm ten jest modyfikowany wzglêdnie zaburzany przez system instytucjonalny WPR?
MATERIA£ I METODYKA BADAÑ
W pierwszej czêci opracowania przeanalizowano skutki stosowania instrumentów WPR
w odniesieniu do du¿ych przedsiêbiorstw rolniczych. Przedsiêbiorstwa z krajów by³ego bloku
wschodniego stawiaj¹ wyzwania, które nie by³y znane dotychczasowej praktyce unijnej.
W drugiej czêci przedstawiono wyniki badañ, do których wykorzystano powszechnie
dostêpne, wszechstronne informacje, gromadzone wed³ug jednolitych zasad z reprezentacyjnej
próby towarowych gospodarstw rolnych funkcjonuj¹cych na obszarze UE, zbierane w systemie rachunkowoci gospodarstw rolnych FADN (ang. Farm Accountancy Data Network).
Najnowszy zakres informacji dostêpnych w FADN dla najliczniejszej grupy krajów
dotyczy lat 2004-2006. Zmienne w bazie s¹ szczegó³owo opisane, jednoznacznie zdefiniowane i dla u³atwienia oznaczone symbolami, a algorytmy ich obliczania s¹ powszechnie
dostêpne. Analiz¹ objêto gospodarstwa rolnicze wszystkich regionów FADN krajów UE
reprezentowane w bazie [Farm... 2009] z najwiêkszej klasy wielkoci ekonomicznej ((6) ³100
ESU). Dla z³agodzenia wp³ywu czynników losowych analizy przeprowadzono na rednich
z badanego okresu. W badaniu uczestniczy³o 99 regionów, a liczba reprezentowanych
gospodarstw wynios³a 268 460.
Szczegó³owe analizy przeprowadzono na bardziej jednorodnej grupie gospodarstw
niemieckich. Z jednej strony mamy regiony zachodnie, w których dominuj¹ przedsiêbiorstwa rolnicze rodzinne z uzupe³niaj¹cym zatrudnieniem pracowników najemnych, z drugiej
strony regiony wschodnie z przedsiêbiorstwami rolniczymi zatrudniaj¹cymi od kilku do
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Tabela 1. Charakterystyka badanych gospodarstw rolniczych z regionów FADN N iemiec z 6 klasy wielkoci
ekonomicznej (³100 ESU) w 2006 r.
Lp.

Wyszczególnienie

N iemieckie regiony FADN
zachodnie

wschodnie

1.

Liczba regionów

9

2.

Liczba reprezentowanych gospodarstw (SYS02)*

5

36 890

7 690

3.

Wskanik najmu (SE020/SE015) [osób]
minimum (nr regionu FADN )
maksimum (nr regionu FADN )

0,26 (100)
1,05 (080)

6,51 (115)
22,91 (116)

4.

Saldo dop³at i podatków na osobê nieop³acon¹ (SE405+SE600)/SE015)
[euro/FWU]
minimum (nr regionu FADN)
maksimum (nr regionu FADN)

527 (020) 185 012 (115)
27 801 (100) 486 129 (116)

5.

Produktywnoæ pracy (SE425) [euro/AWU]
minimum (nr regionu FADN )
maksimum (nr regionu FADN )

24 654 (020) 31 027 (114)
50 843 (010) 42 174 (115)

6.

Dochodowoæ pracy (SE430) [euro/FWU]
minimum (nr regionu FADN )
maksimum (nr regionu FADN )

22 640 (020) 28 378 (114)
44 023 (010) 54 661 (113)

* Ten i nastêpne symbole pozycji w systemie FADN (Farm Account ancy Dat a Net work )
ród³o: obliczenia w³asne na podstawie [Farm... 2009].

kilkudziesiêciu osób w przeliczeniu na osobê pracy nieop³aconej (tab. 1). Dwunastoletni
okres (1995-2006), dla którego dostêpne s¹ dane stwarza niepowtarzaln¹ okazjê zdiagnozowania wzglêdnie trwa³ych tendencji oraz oceny sprawnoci instrumentów WPR w odniesieniu
do krajów by³ego bloku wschodniego. Materia³ dotycz¹cy liczniejszej grupy krajów wschodnioeuropejskich dostêpny w bazie FADN obejmuje czterokrotnie krótszy okres (2004-2006).
Badano zale¿noci miêdzy wskanikiem najmu a poziomem dop³at w przeliczeniu na
osobê pracy w³asnej oraz zale¿noæ dochodowoci pracy (SE430) od produktywnoci pracy (SE425). Wskanik najmu, liczony jako relacja nak³adów pracy najemnej (SE020) do
nak³adów pracy w³asnej (SE015), wyra¿a liczbê osób op³acanych pracuj¹cych na jedn¹
osobê nieop³acon¹ (pracy rodziny) [Sobczyñski 2008d].
Z ekonomicznego i spo³ecznego punktu widzenia po¿¹dana by³aby wysoka korelacja
miêdzy wydajnoci¹ i dochodowoci¹ pracy oraz brak zwi¹zku miêdzy wskanikiem najmu
i poziomem pozyskiwanych subsydiów.
Produktywnoæ pracy mierzono wartoci¹ dodan¹ netto na osobê pe³nozatrudnion¹
(jednostkê przeliczeniow¹ pracy) (SE425 = SE415/SE010). Wartoæ dodana netto (SE415)
stanowi op³atê za zaanga¿owanie trwa³ych czynników produkcji do dzia³alnoci operacyjnej gospodarstwa rolnego, bez wzglêdu na ich status w³asnociowy (obce lub w³asne). Ten
parametr jest odpowiedni do porównañ gospodarstw posiadaj¹cych ró¿n¹ strukturê w³asnociow¹ zaanga¿owanych czynników produkcji [Goraj i in. 2008].
Dochodowoæ pracy mierzono wartoci¹ dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobê pe³nozatrudnion¹ rodziny (jednostkê przeliczeniow¹ pracy rodziny) (SE430 =
SE420/SE015). Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (SE420) jest t¹ kategori¹, która
stanowi op³atê za w³asne czynniki wytwórcze (praca, ziemia i kapita³, a w przypadku gospodarstw posiadaj¹cych osobowoæ prawn¹ tylko ziemi i kapita³u) zaanga¿owane do dzia³alnoci operacyjnej gospodarstwa rolnego oraz ryzyko podejmowane przez prowadz¹cego
gospodarstwo rolne w roku obrachunkowym [Goraj i in. 2008].
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Ze wzglêdu na charakter dostêpnych danych, zastosowano metody analizy szeregów
przekrojowo-czasowych, rachunek regresji, a tak¿e wizualizacjê przy pomocy wykresów.
CELE EKONOMICZNO-SPO£ECZNE WPR I REZULTATY
G³ównym celem Wspólnej Polityki Rolnej by³o i jest d¹¿enie do retransferu nadwy¿ki
ekonomicznej od podatnika i konsumenta do rolnika. W warunkach liberalnego i globalnego rynku, bez interwencji w sposób naturalny nadwy¿ka nie wraca do wytwórców surowca
[Sobiecki 2007, Czy¿ewski, Ku³yk 2006, Baborska 2006].
Stymulowanie przekszta³ceñ strukturalnych w sektorze rolnym oparte jest w du¿ej mierze na retransferach bud¿etowych i wynika z za³o¿enia, i¿ na skutek oddzia³ywania relacji
popytowo-poda¿owych nastêpuje ograniczenie mo¿liwoci rozwojowych tego dzia³u gospodarki [Czy¿ewski, Ku³yk 2007, Czy¿ewski, Grzeluk 2006].
Interwencja w ramach WPR prowadz¹ca do korekty sprzê¿eñ popytowo-poda¿owych,
maj¹ca na celu wspieranie dochodów rolniczych, wynikaj¹ca z naturalnie ni¿szej wydajnoci pracy i rentownoci kapita³u alokowanego w rolnictwie, jest antidotum na pierwotny
brak równowagi dynamicznej na rynku artyku³ów rolniczych [Czy¿ewski, Henisz-Matuszczak 2005, Sobczyñski 2007, 2008a,c].
Panuje powszechne przekonanie, ¿e wzrost wielkoci gospodarstw rolniczych i specjalizacja produkcji poprawiaj¹ sytuacjê ekonomiczn¹ rolników. Jednak rolnictwo industrialne
zapewnia korzyci dla malej¹cej grupy rodzin rolniczych coraz bardziej odrywaj¹c je od
spo³ecznoci wiejskiej, a tak¿e ogranicza, poprzez ujemny wp³yw na rodowisko przyrodnicze i krajobraz, mo¿liwoci alternatywnych dzia³alnoci na wsi. W d¹¿eniu do efektywnoci
mikroekonomicznej, korporacje uciekaj¹ od ponoszenia pe³nych kosztów spo³ecznych.
Nale¿y d¹¿yæ w kierunku rolnictwa spo³ecznie zrównowa¿onego, przez wspieranie dochodów kompensuj¹cych obni¿anie wydajnoci produkcji na rzecz s³u¿by krajobrazowi i dobrostanowi rodowiska [Kowalski 2009, Krasowicz 2009, Czy¿ewski, Henisz-Matuszczak
2005, Mañko, Sass, Sobczyñski 2007a,b].
Gdyby skala produkcji rozwi¹zywa³a problem dochodów rolników, to gospodarstwa
najwiêksze z klasy (6) ³ 100 ESU powinny uzyskiwaæ dochód skorygowany zbli¿ony do
dochodu z dop³atami (a nawet wy¿szy, co by oznacza³o, ¿e s¹ p³atnikami netto podatków, a
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Rysunek 1. Zmiana
wartoci dochodu i
dochodu skorygowanego w przeliczeniu
na gospodarstwo w
gospodarstwach
najwiêkszych
((6)³100 ESU)
UE-12 w latach
1989-2006
ród³o:
Sobczyñski 2009.
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Rysunek 2. Zmiana
wartoci dochodu i
dochodu skorygowanego w przeliczeniu na osobê
pracy nieop³aconej
w gospodarstwach
najwiêkszych
((6)³100 ESU)
UE-12 w 19892006
ród³o:
Sobczyñski 2009.
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rolnicy jako obywatele wspó³finansuj¹ przedsiêwziêcia publiczne). Niestety, ró¿nica miêdzy dochodem i dochodem skorygowanym o dop³aty narasta i to zarówno w ujêciu na
gospodarstwo, jak i na osobê pracy w³asnej. Dobrze, ¿e w pierwszych latach nowego
stulecia dochód skorygowany zacz¹³ wykazywaæ tendencjê wzrostow¹ (rys. 1, 2).
Du¿e gospodarstwa rolne z krajów by³ego bloku wschodniego, wykorzystuj¹c rynek
instytucjonalny stworzony w ramach WPR, redystrybuuj¹ znaczne kwoty wsparcia. Przy
bardzo niskiej wydajnoci pracy, dziêki retransferom przedsiêbiorcy uzyskuj¹ po kilkaset
tysiêcy euro dochodu na osobê. Nie towarzyszy temu wysoka produktywnoæ pracy mierzona wartoci¹ dodan¹ netto na osobê pe³nozatrudnion¹ (SE425) [Sobczyñski 2008d, b].
W tej sytuacji naruszona zosta³a zasada zwi¹zku miêdzy spo³eczn¹ wydajnoci¹ pracy a
dochodami. W gospodarce rynkowej o dochodach grup spo³ecznych powinna decydowaæ
g³ównie wydajnoæ pracy, a nie czynnik instytucjonalny [Zegar 2008].
Analiza wyników piêciu typów rolniczych gospodarstw z najwiêkszej klasy wielkoci
ekonomicznej przeprowadzona na podstawie danych FADN z 2005 r. wykaza³a, ¿e instrumenty WPR stworzone dla wspierania gospodarstw rodzinnych nie przystaj¹ do przedsiêbiorstw rolnych z krajów by³ego bloku wschodniego. Rekordowo wysoka dochodowoæ
pracy w³asnej w tych krajach, gdzie na jedn¹ osobê pracy nieop³aconej pracuje od kilku do
kilkuset osób najemnych, uzyskana przy bardzo niskiej produktywnoci pracy, by³a mo¿liwa przy niskiej op³acie pracy najemnej i przy wielusettysiêcznym wsparciu. Gospodarstwa
o powierzchni czêsto oko³o 1000-1500 ha, w których przedsiêbiorcy zatrudniaj¹ nawet osoby do zarz¹dzania, okaza³y siê w tym przypadku sprawnym narzêdziem absorpcji rodków
oferowanych w ramach WPR. Najsilniej by³y wspierane gospodarstwa mieszane rolinnozwierzêce (TF80), mleczne (TF41), polowe (TF13), a najmniej ogrodnicze (TF20) i z chowem
ziarno¿ernych (TF50). Maksymalne salda dop³at i podatków na jednostkê pracy nieop³aconej wynosi³y od kilkuset tysiêcy do blisko 2 milionów euro [Sobczyski 2008d].
Wzrost wielkoci ekonomicznej sprzyja³ absorpcji wsparcia bud¿etowego w przeliczeniu na jednostkê pracy nieop³aconej. Gospodarstwa z najwiêkszej klasy wielkoci ekonomicznej (³100 ESU), oparte na pracy najemnej, uzyskiwa³y po kilkaset tysiêcy, czy nawet
ponad milion euro salda dop³at i podatków na jednostkê pracy nieop³aconej. Tak mierzony
poziom wsparcia szczególnie wysoki by³ w S³owacji, Wêgrzech, Estonii, Czechach, £otwie
i Litwie, a najni¿szy w Holandii, Belgii, Hiszpanii, Austrii, Francji i we W³oszech.
Gospodarstwa tej grupy zatrudniaj¹ liczne za³ogi i mimo niskiej wydajnoci pracy, przy
niskich p³acach, przechwytuj¹ czêæ wartoci dodanej wypracowanej przez ka¿dego zatrudnionego. Mamy tu analogiê do dwigni finansowej: wykorzystuj¹c pracê najemn¹ po-
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prawia siê dochodowoæ pracy w³asnej. Jest to jednak dalekie od idei gospodarstwa rodzinnego i nie tworzy podstaw trwa³ego rozwoju. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w ci¹gu najbli¿szych lat nast¹pi wzrost p³ac i ta grupa przedsiêbiorstw, bez wzrostu wydajnoci pracy nie
uzyska dobrej dochodowoci pracy w³asnej [Sobczyñski 2008d].
WYNIKI BADAÑ
Analiza gospodarstw rolniczych z 99 regionów FADN reprezentowanych w bazie danych z najwiêkszej klasy wielkoci ekonomicznej ((6) ³100 ESU) dla okresu 2004-2006 wykaza³a pewien poziom zale¿noci dochodowoci pracy od produktywnoci. Wzglêdnie wysoki
wspó³czynnik determinacji wielorakiej charakteryzuje równanie opisuj¹ce wzrost dochodowoci w przypadku wzrostu produktywnoci, co ma interpretacjê ekonomiczn¹ (rys. 3).
Dla tych gospodarstw w latach 2004-2006 stwierdzono jednak dwukrotnie silniejsz¹
zale¿noæ miêdzy wskanikiem najmu a saldem dop³at i podatków w przeliczeniu na osobê
pracy w³asnej (R2 = 0,9205) (rys. 4).
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Rysunek 3. Regresja
dochodowoci pracy
(SE430) wzglêdem
produktywnoci pracy
(SE425) w gospodarstwach
rolniczych wielkoci (6) ³
100 ESU w regionach
FADN UE (rednia dla lat
2004-2006)
ród³o: obliczenia w³asne
na podstawie
[Farm... 2009].
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Wskanik najmu i czynniki z nim zwi¹zane wyjania³y a¿ ponad 92% zmiennoci salda
dop³at i podatków w przeliczeniu na osobê pracy nieop³aconej, podczas gdy produktywnoæ i czynniki z ni¹ zwi¹zane wyjania³y tylko nieca³e 44% dochodowoci pracy. Mo¿e to
wiadczyæ o tym, ¿e najwiêksze przedsiêbiorstwa rolnicze, w których zatrudnia siê nawet
osoby do zarz¹dzania, s¹ sprawnym narzêdziem absorpcji rodków oferowanych w ramach
WPR, która z za³o¿enia mia³a wspieraæ gospodarstwa rodzinne.
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Rysunek 4. Regresja salda
dop³at i podatków
wzglêdem wskanika
najmu w gospodarstwach
rolniczych wielkoci (6)
³ 100 ESU w regionach
FADN UE (rednia dla lat
2004-2006)
ród³o: obliczenia w³asne
na podstawie
[Farm... 2009].
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Regiony ró¿ni¹ siê bardzo pod wzglêdem warunków przyrodniczo-ekonomicznych oraz
kierunków produkcji dlatego szczegó³owe analizy kontynuowano dla regionów niemieckich. Dwunastoletni okres (1995-2006), dla którego dostêpne s¹ dane daje niepowtarzaln¹
okazjê do oceny sprawnoci instrumentów WPR w odniesieniu do krajów by³ego bloku
wschodniego. Prowadzono badania przekrojowo-czasowe, gdzie obiektami by³y niemieckie gospodarstwa z najwiêkszej klasy (³ 100 ESU) z 9 regionów zachodnich i 5 wschodnich.
W przypadku gospodarstw niemieckich dla lat 1995-2006 produktywnoæ pracy i czynniki z ni¹ zwi¹zane wyjania³y zmiennoæ dochodowoci w prawie 56% (rys. 5), czyli o oko³o
12% wiêcej ni¿ dla wszystkich regionów UE w okresie 2004-2006 (rys. 3). Mo¿na by zatem
wnioskowaæ, ¿e w Niemczech w wiêkszym stopniu ni¿ w ca³ej UE o dochodach decydowa³a
wydajnoæ pracy. Jednak bardzo silna regresja dop³at wzglêdem wskanika najmu (R2 =
0,9536) wprowadza pewien dysonans (rys. 6).
Rysunek 5. Regresja
dochodowoci pracy
(SE430) wzglêdem
produktywnoci pracy
(SE425) w gospodarstwach
rolniczych wielkoci
(6)³100 ESU w regionach
Niemiec w latach 19952006 (analiza przekrojowo-czasowa)
ród³o: obliczenia w³asne
na podstawie [Farm...
2009].
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Rysunek 6. Regresja salda
dop³at i podatków
wzglêdem wskanika
najmu w gospodarstwach
rolniczych wielkoci (6)³
100 ESU w regionach
Niemiec w latach 19952006 (analiza przekrojowo-czasowa)
ród³o: obliczenia w³asne
na podstawie [Farm...
2009].
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Wyjanienia nale¿y szukaæ w niejednorodnoci tej grupy, wynikaj¹cej z uwarunkowañ
historycznych i odmiennej organizacji. Zbadano zatem zale¿noci roz³¹cznie dla regionów
wschodnio- i zachodnioniemieckich (rys.7-8).
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a) regiony wschodnioniemieckie
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b) regiony zachodnioniemieckie
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Rysunek 7. Regresja dochodowoci pracy (SE430) wzglêdem produktywnoci pracy (SE425) w
gospodarstwach rolniczych wielkoci (6) ³ 100 ESU z regionów wschodnio- i zachodnioniemieckich w
latach 1995-2006 (analiza przekrojowo-czasowa)
ród³o: obliczenia w³asne na podstawie [Farm... 2009].

W podgrupach regresja dochodowoci wzglêdem produktywnoci pracy charakteryzuje siê, jak na tego typu zale¿noci, wysokim wspó³czynnikiem determinacji, zw³aszcza dla
regionów zachodnioniemieckich. Oznacza to, ¿e o dochodach przedsiêbiorstw rolniczych z
regionów wschodnio- i zachodnioniemieckich w latach 1995-2006 decydowa³a przede wszystkim ekonomiczna wydajnoæ pracy i czynniki z ni¹ wspó³zmienne (rys. 7).
Analiza zale¿noci salda dop³at i podatków na osobê pracy nieop³aconej wskazuje na
diametraln¹ ró¿nicê pomiêdzy przedsiêbiorstwami rolniczymi wschodnich i zachodnich Niemiec. Silna regresja dop³at wzglêdem wskanika najmu w regionach wschodnioniemieckich
(R2 = 0,8941) i zupe³ny brak zwi¹zku (R2 = 0,0596) dla regionów zachodnioniemieckich w
latach 1995-2006 wskazuj¹ na trwale utrzymuj¹c¹ siê ró¿nicê w mechanizmie kreowania
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dochodów (rys. 8). W przedsiêbiorstwach rolniczych zachodnich Niemiec o dochodach
decydowa³a przede wszystkim wydajnoæ pracy, dop³aty mia³y jedynie znaczenie uzupe³niaj¹ce. W przedsiêbiorstwach rolniczych wschodnich Niemiec o dochodach decydowa³y
retransfery bud¿etowe silne powi¹zane ze wskanikiem najmu, a wydajnoæ pracy mia³a
znaczenie uzupe³niaj¹ce.
a) regiony wschodnioniemieckie
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b) regiony zachodnioniemieckie
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Rysunek 8. Regresja salda dop³at i podatków wzglêdem wskanika najmu w gospodarstwach rolniczych
wielkoci (6)³ 100 ESU z regionów wschodnio- i zachodnioniemieckich w latach 1995-2006 (analiza
przekrojowo-czasowa)
ród³o: obliczenia w³asne na podstawie [Farm... 2009].
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PODSUMOWANIE
Dla przedsiêbiorstw rolniczych z 99 regionów reprezentowanych w najwiêkszej klasie
wielkoci ekonomicznej (³100 ESU) dla okresu 2004-2006 wspó³czynnik determinacji wielorakiej regresji dochodowoci pracy wzglêdem produktywnoci wyniós³ R2 = 0,4374 i by³
ponad dwukrotnie ni¿szy od wspó³czynnika regresji dop³at wzglêdem wskanika najmu (R2
= 0,9205). Podobne wyniki uzyskano dla przedsiêbiorstw rolniczych z niemieckich regionów FADN dla okresu 1995-2006 (R2 odpowiednio 0,5572 i 0,9536).
Roz³¹czne oszacowanie badanych zale¿noci dla wschodnich i zachodnich regionów
Niemiec wskaza³o na trwa³e ró¿nice w mechanizmach kreowania dochodów. W przedsiêbiorstwach rolniczych wschodnioniemieckich o dochodach decydowa³y retransfery bud¿etowe silnie powi¹zane ze wskanikiem najmu (R2 = 0,8941), a wydajnoæ pracy mia³a
znaczenie uzupe³niaj¹ce (R2 = 0,6318). W przedsiêbiorstwach zachodnioniemieckich o dochodach decydowa³a wydajnoæ pracy (R2 = 0,6809), subsydia mia³y znaczenie uzupe³niaj¹ce i nie by³y powi¹zane ze wskanikiem najmu (R2 = 0,0596).
Na przyk³adzie regionów niemieckich widaæ jak g³êboko ró¿ne i trwale utrzymuj¹ce siê
mog¹ byæ skutki instrumentarium WPR.
LITERATURA

Baborska B. 2006: Kontrowersje wokó³ reformy wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:]
Zakres i formy interwencjonizmu pañstwowego we wspó³czesnych systemach gospodarczych,
red. D. Kopyciñska. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin, s. 73-80.
Cy¿ewski A., Ku³yk P. 2007: Polityka wsparcia rolnictwa amerykañskiego w wietle uwarunkowañ
makroekonomicznych. [W:] Polityka gospodarcza pañstwa, red. D. Kopyciñska. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin, s. 135-145.
Cy¿ewski A., Grzelak A. 2006: Czy integracja regionalna mo¿e byæ przeciwwag¹ dla negatywnych
skutków globalizacji? Przyk³ad dowiadczeñ rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. [W:] Regulacyjna rola pañstwa we wspó³czesnej gospodarce, red. D. Kopyciñska. Printgroup, Szczecin,
s. 40-53.
Czy¿ewski A., Ku³yk P. 2006b: Mechanizmy wsparcia rolnictwa w wybranych krajach wysokorozwiniêtych i ich makroekonomiczne uwarunkowania. [W:] Regulacyjna rola pañstwa we wspó³czesnej gospodarce, red. D. Kopyciñska. Printgroup, Szczecin, s. 54-65.
Cy¿ewski A., Henisz-Matuszczak A. 2005: Makroekonomiczne uwarunkowania rolnictwa industrialnego i spo³ecznie zrównowa¿onego. Refleksje na temat sprzê¿eñ regulacyjnych i realnych.
[W:] Koncepcja badañ nad rolnictwem spo³ecznie zrównowa¿onym, red. J. S. Zegar. PW 11.
IERiG¯ PIB, Warszawa, s. 53-71.
Farm Accountancy Data Network. Tryb dostêpu: http://www.ec.europa.eu/agriculture/ rica. Data
odczytu: marzec 2009.
Goraj L., Osuch D., P³onka R. 2008: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne
uczestnicz¹ce w Polskim FADN w 2007 roku. IERiG¯ PIB, Warszawa, s. 1-63.
Kowalski A. 2009: Czynniki wp³ywaj¹ce na kierunki rozwoju rolnictwa w zmieniaj¹cym siê wiecie.
[W:] Przysz³oæ sektora rolno-spo¿ywczego i obszarów wiejskich, red. A. Harasim. IUNG
PIB, Pu³awy, s. 9-19.
Krasowicz S. 2009: W Polsce powinno dominowaæ rolnictwo zrównowa¿one. [W:] Przysz³oæ
sektora rolno-spo¿ywczego i obszarów wiejskich, red. A. Harasim. IUNG PIB, Pu³awy, s. 2138.
Mañko S., Sass R., Sobczyñski T. 2007a: Level of sustainability of agricultural production in Poland
as compared with the European Union countries. Folia Univ. Agric. Stetin., Oeconomica, 254
(47), s. 177-184.

162

T. SOBCZYÑSKI

Mañko S., Sass R., Sobczyñski T. 2007b: Konkurencyjnoæ polskich gospodarstw rolniczych wiêkszych ekonomicznie na tle wybranych krajów UE. Problemy Rolnictwa wiatowego, tom
XVII. Wyd. SGGW, Warszawa, s. 247-257.
Sobczyñski T. 2009: Zmiany poziomu subsydiów w gospodarstwach rolniczych UE-12 w latach
1989-2006. J. Agribus. Rural Dev., 3 (13), s. 205-216.
Sobczyñski T. 2008a: Zmiany poziomu zrównowa¿enia gospodarstw rolniczych UE w latach 19892005  implikacje dla Polski. Roczn. Nauk. Roln., seria G  Ekonomika Rolnictwa, t. 94, z. 2, s.
97-105.
Sobczyñski T. 2008b: Konkurencyjnoæ polskich gospodarstw wiêkszych ekonomicznie w UE w
aspekcie zrównowa¿enia ekonomicznego. Rocz. Nauk. SERiA, 10, 3, s. 494-499.
Sobczyñski T. 2008c: Zmiany udzia³u dop³at w dochodach gospodarstw rolniczych UE w latach
1989-2005. [W:] Interwencjonizm pañstwowy we wspó³czesnej gospodarce. D. Kopyciñska
(red.). Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin, s. 36-50.
Sobczyñski T. 2008d: Za co p³acimy w ramach WPR? Próba pomiaru na poziomie gospodarstwa
rolnego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, seria Problemy Rolnictwa wiatowego, 20, 5,
s. 162-173.
Sobczyñski T. 2007: Wybrane elementy poziomu zrównowa¿enia produkcji w gospodarstwach
mlecznych krajów UE. Roczn. Nauk. Roln., seria G  Ekonomika Rolnictwa, t. 93, z. 2, s. 88-97.
Sobiecki R. 2007: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. SGH, Warszawa, s. 1-381.
Zegar J. S. 2008: Dochody w rolnictwie (metodologia, stan i tendencje). IERiG¯ PIB, Warszawa, s.
1-34, (tryb dostêpu: http://www.ierigz.waw.pl/documents/prof_zegar_ konferencja.ppt; data
odczytu 15.10.2008), s. 3-6.
Ziêtara W. 2008: Od gospodarstwa do przedsiêbiorstwa. Roczniki Naukowe SERiA, tom X, zeszyt
3, s. 597-604.

Tadeusz Sobczyñski
CHOSEN FACTORS OF ECONOMICAL AND SOCIAL SUSTAINABILITY
IN LARGEST AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UE

Summary
The correlation between output and labor profitability together with hire ratio and subsidiaries was
analyzed based on data collected by FADN. Research was made for the largest economical size of farms.
For agricultural enterprises from 99 regions in years 2004-2006 the coefficient of profitability
determination by output achieved R2 = 0,4374 and was half of a size of the coefficient of subsidiaries
determination by hire ratio (R2 = 0,9205). Similar results were achieved for farms in German FADN
regions for years 1995-2006 (R2 at level 0,5572 and 0,9536).
The separate analysis for eastern and western German regions discovered constant differences in
mechanism of income creation. In eastern German farms profits were determined by budget retransfers
strongly connected with hire ratio (R2 = 0,8941) and labor outputs significance was supplemental (R2 =
0,6318). In western German enterprises the income was determined by labor output (R2 = 0,6809). The
significance of subsidiaries was lower and they were not related with hire ratio (R2 = 0,0596).
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