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 Zagadnienia metodyczne

 Wyniki gospodarstw w Polsce w 2015 roku

 Wyniki gospodarstw w Polsce na tle UE 

Plan prezentacji



 Do prezentacji wyników gospodarstw 
rolnych w Polsce wykorzystano folder 
Wyniki w skrócie 2015 zamieszczony na 
stronie: fadn.pl 

 Dane dla rolnictwa francuskiego i 
niemieckiego pochodzą ze  stron 
Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/
database/database_en.cfm

Z uwagi na wydłużony okres 
przygotowania danych brak jest 
informacji za rok 2015 dla tych krajów. 

Zagadnienia metodyczne 



Wyniki gospodarstw w Polskim FADN w 
2015 cz. 1

W roku 2015 zmniejszył się dochód z rodzinnego gospodarstwa 
rolnego do 33 087 zł, o 8 % w porównaniu z rokiem 2014. 



Wyniki gospodarstw w Polskim FADN w 
2015 cz. 2

Zmniejszenie dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego 
skutkowało zwiększeniem dysparytetu dochodowego. 



Wyniki gospodarstw w Polskim FADN w 
2015 cz. 3

Stabilizacja poziomu dopłat do działalności operacyjnej skutkuje 
zwiększeniem ich udziału w dochodzie przy zmniejszonym 

dochodzie z rynkowej produkcji rolniczej.  



Wyniki gospodarstw w Polskim FADN w 
2015 cz. 4

Wzrost kosztów wytworzenia jednostki wartości produkcji 
wskazuje na konieczność zwiększenia skali produkcji bądź zmiany 

technologii celem zwiększenia dochodu. 



Wyniki gospodarstw w Polskim FADN w 
2015 cz. 5

Gospodarstw w typie ogrodnicze i ziarnożerne (głównie za 
sprawą gospodarstw drobiowych) z dochodami wyższymi od 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej



Wyniki gospodarstw w Polskim FADN
w 2015 cz. 6

Dopłaty do działalności operacyjnej w najmniejszym stopniu 
kształtowały dochody w gospodarstwach specjalizujących się w 

uprawach ogrodniczych i chowie zwierząt ziarnożernych



Regionalne zróżnicowanie wyników 
gospodarstw w Polskim FADN w 2015

Pomorze i Mazury z przeciętnymi gospodarstwami o największej 
skali produkcji i dochodach.



Wartość Dodana Netto na pełnozatrudnionego 
według danych FADN cz. I

 Silne zmniejszenie dochodu w ostatnich latach we Francji 

 Średnie wyniki dla rolnictwa towarowego w Polsce znacząco i stabilne



Wartość Dodana Netto na 
pełnozatrudnionego – Uprawy Polowe cz. II

Gospodarstwa specjalizujące się w uprawach polowych we Francji i 
Niemczech znacząco zmniejszyły dochody w ostatnich dwóch latach
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Wartość Dodana Netto na 
pełnozatrudnionego – Mleko cz. III

Gospodarstwa mleczne we Francji w trendzie wyhamowania wzrostu 
dochodowości przy słabym wzroście dochodowości w Polsce i załamanym 

potencjale wzrostu w Niemczech
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Wartość Dodana Netto na pełnozatrudnionego –
Uprawy Trwałe cz. IV

W roku 2014 zmniejszenie dochodów we wszystkich analizowanych 
krajach przy znacząco niższych dochodach w Polsce

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Niemcy

Francja

Polska



Wartość Dodana Netto na 
pełnozatrudnionego – Ziarnożerne cz. V

Gospodarstwa w Polsce dzięki systematycznej poprawie wyników zbliżyły się 
pod względem dochodowości do gospodarstw we Francji przeżywających 

kryzys 
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Wartość Dodana Netto na 
pełnozatrudnionego – Mieszane cz. VI

Gospodarstwa w Polsce o przeciętnie znacznie mniejszej 
wartości dodanej na  pełnozatrudnionego przy silnym 

zmniejszeniu dochodów we Francji 
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Podsumowanie

 Przeciętnie dochody gospodarstw towarowych w roku 2015 
zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2014. W 
szczególności pogorszyła się relacja wartości produkcji do 
jej kosztów przy stabilizacji wsparcia bezpośredniego.

 Gospodarstwa w Polsce charakteryzują się przeciętnie 
mniejszą wartością dodaną na  pełnozatrudnionego za 
wyjątkiem gospodarstwach specjalizujących się w chowie 
zwierząt ziarnożernych o dochodach bliskich  do 
obserwowanych w gospodarstwach francuskich.

 Gospodarstwa specjalizujące się w chowie krów mlecznych  
i zwierząt ziarnożernych  jako relatywnie z największym 
potencjałem konkurencyjności w stosunku do gospodarstw 
francuskich.  


