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 Prezentowane wyniki rolnictwa 
UE pochodzą z  „Presentation of 

the FADN Standard Results based 
on 2016 accounting year data” 
(RICC 1797) penetrowanej na 

posiedzeniu Komitetu ds. FADN 
23 maja 2018 roku. 

Zagadnienia metodyczne  



Wyniki gospodarstw w Polskim FADN 
w 2016 cz. 1 

W roku 2016 przeciętny dochód z rodzinnego gospodarstwa 
rolnego wyniósł 34 945 zł i był większy o 6 % w porównaniu z 

rokiem 2015.  
    

 



Wyniki gospodarstw w Polskim FADN 
w 2016 cz. 2 

Mimo zwiększenia dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego 
utrzymała się różnica między przeciętnymi dochodami w 

rolnictwie a gospodarce narodowej.  
    

 



Wyniki gospodarstw w Polskim FADN 
w 2016 cz. 3 

Względnie stabilny poziom dopłat bezpośrednich jest trwałym 
elementem stabilizacji dochodów w rolnictwie ale jego wysoki 

udział to uzależnienie gospodarstwa od polityki rolnej.    



Wyniki gospodarstw w Polskim FADN 
w 2016 cz. 5 

Stabilizacja różnicy między wartością produkcji a kosztami 
ogółem w ostatnich latach –zwiększanie skali produkcji 

warunkuje wzrost dochodu. 



Wyniki gospodarstw w Polskim FADN w 
2016 cz. 5 

Podobnie jak w poprzednich latach gospodarstw w typie 
ogrodnicze i ziarnożerne z dochodami wyższymi od przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
 



Wyniki gospodarstw w Polskim FADN 
w 2016 cz. 6 

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

uprawach ogrodniczych podczas gdy w typie o mieszanej 
produkcji znaczenie kluczowe 

 



Regionalne zróżnicowanie wyników 
gospodarstw w Polskim FADN w 2016 

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

 



Wyniki rolnictwa unijnego według FADN – dane 
wstępne dla 2016 cz. I  

 Zwiększenie wartości dodanej  jako efekt zmniejszenia 
nakładów 

 Kontynuacja zmniejszania zaangażowania czynnika pracy 

2015 2016 2016/2015 

Produkcja ogółem 

(euro) 
71 982  72 031 100,1 

Zużycie pośrednie 

(euro) 
44 917 44 097 98,2 

Wartośc dodana netto 

(euro)  
28 416 29 841 105,0 

UAA (ha) 34 34 100,9 

Pogłowie (LU) 27 27 101,6 

Nakłady pracy (AWU) 1,53 1,52 99,3 



Wyniki rolnictwa unijnego według FADN 
– dane wstępne dla 2016 cz. II  

 Nieznacznemu zwiększeniu wartości produkcji 

przeciętnego gospodarstwa unijnego towarzyszyło: 

- zmniejszenie wartości produkcji w typie gospodarstw 

specjalizujących się w uprawach polowych i 
produkcji mleka odpowiednio o 3,5 i 7% 

- Nieznaczne zwiększenie wartości produkcji w 

gospodarstwach ogrodniczych, uprawach trwałych i 

gospodarstwach mieszanych 

- Silny wzrost wartości produkcji gospodarstw 
trzodowych i drobiowych  

 W 16 krajach członkowskich odnotowano wzrost 

wartości produkcji 



Wyniki rolnictwa unijnego według FADN – dane 
wstępne dla 2016 cz. III  

 Przeciętnie dla wszystkich gospodarstw koszty 
ogółem zmniejszyły się o 1,2% na co złożyło się: 

- zmniejszenie kosztów bezpośrednich o 2,1% 

- zmniejszenie kosztów pośrednich o 1,4% 

- amortyzacja zmniejszyła się o 0,4% 

- koszty czynników zwiększyły się o 0,4% 

 Zmniejszenie kosztów produkcji ogółem 
odnotowano w przypadku gospodarstw 
specjalizujących się w uprawach polowych, 
ogrodniczych i krowach mlecznych 



Wyniki rolnictwa unijnego według FADN – dane 
wstępne dla 2016 cz. IV  

 Szacuje się że przeciętnie dla wszystkich 

gospodarstw dochód z gospodarstwa rolnego 

zwiększył się o  blisko 4%. 

 W przypadku 15 krajów zwiększyła się wartość 
dodana netto i dochód. 

 Największe zwiększenie wartości dodanej netto, 

blisko o 40%,  miało miejsce w przypadku 

gospodarstw ziarnożernych. 

 W gospodarstwach specjalizujących się w uprawach 
polowych i produkcji mleka zmniejszenie wartości 

dodanej i dochodu. 



Podsumowanie 

 Dla gospodarstw towarowych w Polsce i Unii 

Europejskiej odnotowano wzrost dochodów w roku 

2016 w porównaniu z rokiem 2015 . 

 Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji 
trzody i drobiu zarówno w Polsce jak i w UE jako 
najbardziej korzystające z poprawy koniunktury. 

 Pogorszenie wyników gospodarstw 

specjalizujących się w uprawach polowych mimo 
redukcji kosztów.   


