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 Zagadnienia metodyczne

 Struktura gospodarstw rolnych w EU

 Wyniki gospodarstw francuskich, niemieckich i 
polskich w ujęciu dynamicznym 

 Wyniki gospodarstw francuskich, niemieckich i 
polskich według wybranych typów produkcyjnych

 Postulowane kierunki rozwoju gospodarstw rolnych

Plan prezentacji



 Struktura gospodarstw rolnych i porównywalność wyników 
między krajami: zadowalający poziom dochodów, alternatywne 
możliwości uzyskiwania dochodów oraz konkurencyjność 
rolnictwa,

 Wartość Dodana Netto a Dochód z Gospodarstwa rolnego na 
pełnozatrudnionego: porównywalność kategorii dochodowych 
między gospodarstwami o różnej formie prawnej, wartość 
dodana na pełnozatrudnionego jako punkt wyjścia dla porównań 
gdy opłata pracy najważniejsza

 Kwestia wartościowania relacji: stabilizacja dochodu a jego 
poziom.  

Zagadnienia metodyczne



Gospodarstwa FADN a gospodarstwa 
rolne ogółem w UE

Na podstawie: FADN, 
DG AGRI, EUROSTAT

Silna polaryzacja gospodarstw 
w przypadku krajów 
członkowskich z byłymi 
gospodarstwami państwowymi

Udział gospodarstw 
decydujących o produkcji 
towarowej w Polsce to około 
50% podczas gdy we Francji i 
Niemczech ponad 60%



Wartość Dodana Netto na pełnozatrudnionego 
gospodarstw w polu obserwacji FADN

Na podstawie: FADN, DG AGRI 

 Wzrost wartości dodanej na pełnozatrudnionego w latach 2004-2013 

 Średnie wyniki dla rolnictwa towarowego w Polsce znacząco niższe



Wartość Dodana Netto na 
pełnozatrudnionego – Uprawy Polowe cz. I

Na podstawie: FADN, DG AGRI 

 Gospodarstwa w Polsce o przeciętnie mniejszej wartości dodanej na  
pełnozatrudnionego 1 do 5-6

 Znaczące silniejsze wahania dochodów gospodarstw we Francji i 
Niemczech 



Wartość Dodana Netto na 
pełnozatrudnionego – Mleko cz. I

Na podstawie: FADN, DG AGRI 

 Gospodarstwa w Polsce o przeciętnie mniejszej wartości dodanej na  
pełnozatrudnionego 1 do 4-6

 Znaczące silniejsze wahania dochodów gospodarstw we Francji i 
Niemczech 



Wartość Dodana Netto na 
pełnozatrudnionego – ogrodnicze cz. I

Na podstawie: FADN, DG AGRI 

 Gospodarstwa w Polsce o przeciętnie mniejszej wartości dodanej na  
pełnozatrudnionego 1 do 2-3

 Znaczące silniejsze wahania dochodów gospodarstw we Francji i 
Niemczech 



Wartość Dodana Netto na 
pełnozatrudnionego – ziarnożerne cz. I

Na podstawie: FADN, DG AGRI 

 Gospodarstwa w Polsce o przeciętnie mniejszej wartości dodanej na  
pełnozatrudnionego 1 do 2-3

 Znaczące silniejsze wahania dochodów gospodarstw we Francji i 
Niemczech 



Wartość Dodana Netto na 
pełnozatrudnionego – mieszane cz. I

Na podstawie: FADN, DG AGRI 

 Gospodarstwa w Polsce o przeciętnie mniejszej wartości dodanej na  
pełnozatrudnionego 1 do 4-8

 Znaczące silniejsze wahania dochodów gospodarstw we Francji i 
Niemczech 



Wartość Dodana Netto na 
pełnozatrudnionego w ujęciu dynamicznym

Na podstawie: FADN, DG AGRI 

 Gospodarstwa w Polsce z przeciętnie mniejszą wartością 
dodaną na pełnozatrudnionego, przy czym w 
gospodarstwach typ ziarnożerne i ogrodniczych różnice 
najmniejsze (jak 1 do 2-3) a w typie mieszane i uprawy 
polowe największe (jak 1 do 4-8)

 Znacząco silniejsze wahania dochodów gospodarstw we 
Francji i Niemczech przy silniejszej niż w gospodarstwach 
polskich tendencji wzrostu wartości dodanej netto na 
pełnozatrudnionego



Wartość Dodana Netto na 
pełnozatrudnionego – Uprawy Polowe cz. II

Na podstawie: FADN, DG AGRI 

 We Francji i Niemczech wzrost wartości wraz z wielkością

 Zanik efektów skali w największych gospodarstwach w 
Polsce i wzrost różnicy wraz z wielkością gospodarstwa 



Wartość Dodana Netto na 
pełnozatrudnionego – Mleko cz. II

Na podstawie: FADN, DG AGRI 

 Efekty skali produkcji obserwowane we wszystkich krajach

 Wyniki gospodarstw polskich zbliżone do wyników 
gospodarstw francuskich 



Wartość Dodana Netto na 
pełnozatrudnionego – Ziarnożerne cz. II

Na podstawie: FADN, DG AGRI 

 Efekty skali produkcji obserwowane we wszystkich krajach

 Wyniki gospodarstw polskich zbliżone do wyników 
gospodarstw francuskich, a w przypadku gospodarstw w 
klasie 4 wyrównane



Wartość Dodana Netto na 
pełnozatrudnionego – mieszane cz. II

Na podstawie: FADN, DG AGRI 

 Gospodarstwa w Polsce o przeciętnie mniejszej wartości 
dodanej na  pełnozatrudnionego

 Znaczące silniejsze wahania dochodów gospodarstw we 
Francji i Niemczech 



Wartość Dodana Netto na 
pełnozatrudnionego – Ogrodnicze cz. II

Na podstawie: FADN, DG AGRI 

 Efekty skali produkcji relatywnie słabsze

 Wyniki gospodarstw polskich odstają od odpowiadających 
im wielkością ekonomiczną gospodarstw francuskich i 
niemieckich.



Wyniki gospodarstw towarowych w Polsce 
na tle francuskich i niemieckich.

 W polskich gospodarstwach towarowych 
specjalizujących się  w uprawach polowych 
zanikające efekty skali,

 W przypadku gospodarstw specjalizujących się w 
produkcji mleka i ziarnożernych wyniki gospodarstw 
polskich zbliżone do gospodarstw francuskich,

 Gospodarstwa niemieckie z najlepszymi wynikami. 



Wnioski

 Przeciętnie gospodarstwa polskie charakteryzują się 
gorszymi wynikami, także w odpowiadających im 
klasach wielkości i typach produkcyjnych przy czym 
największe różnice w gospodarstwach mieszanych i 
specjalizujących się w uprawach polowych.

 Słabszy trend wzrostu dochodów w rolnictwie 
polskim przy mniejszej zmienności. 

 Specjalizacja i zwiększanie skali produkcji jest więc 
uwarunkowane akceptacją większego ryzyka. 


