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Synopsis. W opracowaniu dokonano porównania wybranych wska�ników ekonomicznych w gospodarstwach
wed³ug si³y ekonomicznej (ESU) w 2007 roku. W zakresie analizy wykorzystano poziom kosztów i wysoko�æ
dop³at w przeliczeniu na jednostkê si³y ekonomicznej (ESU). W zakresie kosztów wystêpuje tendencja wyra�nego
podzia³u na kraje nowo przyjête i pañstwa UE-15, za� w zakresie wsparcia � dop³aty malej¹ wraz ze wzrostem si³y
ekonomicznej gospodarstw.

 Wstêp
W rolnictwie osi¹ganie godziwych dochodów w gospodarstwach wymaga nieustannej poprawy

efektywno�ci, w szczególno�ci dotyczy to gospodarstw charakteryzuj¹cych siê wysok¹ intensyw-
no�ci¹ i produkcyjno�ci¹ prowadzonych dzia³alno�ci, które s¹ bardzo wra¿liwe na rosn¹ce ceny
�rodków do produkcji i koszty czynników produkcji. Rolnictwo krajów tworz¹cych Uniê Europejsk¹
(UE) jest oceniane na wiele ró¿norodnych sposobów w zale¿no�ci od celu badañ m.in. w zaintereso-
waniu znajduj¹ siê wyniki gospodarstw wed³ug ukierunkowania produkcji. Przyk³adowo, Sass [2008]
prezentuje gospodarstwa produkuj¹ce mleko, opracowania Sobczyñskiego [2008, 2009] dotycz¹ zrów-
nowa¿enia gospodarstw i wydajno�ci pracy. W opracowaniu okre�lono zró¿nicowanie grup gospo-
darstw o odmiennej sile ekonomicznej na podstawie danych gromadzonych w systemie FADN. W
systemie tym wielko�æ (si³a) ekonomiczna gospodarstw rolnych jest wyra¿ana w europejskich jed-
nostkach wielko�ci (ESU � European Size Unit), któr¹ wyznacza siê za pomoc¹ sumy standardo-
wych nadwy¿ek bezpo�rednich wszystkich dzia³alno�ci realizowanych w gospodarstwie rolnym.
Równowarto�æ ESU wynosi 1200 euro. W klasyfikacji wydziela siê sze�æ klas gospodarstw, których
szczegó³ow¹ charakterystykê w krajach Unii Europejskiej w 2007 roku przedstawiono w tabelach 1 i
2. W opracowaniu skoncentrowano siê na porównaniu gospodarstw zakwalifikowanych do tej samej
grupy, ze wzglêdu na si³ê ekonomiczn¹, ale wykorzystano wska�niki przeliczone na jednostkê wielko-
�ci ekonomicznej (ESU), które w grupach o okre�lonej sile ekonomicznej powinny byæ zbli¿one.

Cel i materia³y �ród³owe
Jednym z narzêdzi wspomagaj¹cych programowanie i realizacjê zadañ wspólnej polityki rolnej

jest FADN (Farm Accountancy Data Network), czyli europejski system zbierania i wykorzystywania
danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, który gromadzi, a nastêpnie przetwarza informacje
reprezentatywne dla ponad 5 mln towarowych gospodarstw rolnych z ca³ej UE [www.ec.europa.eu].

Celem opracowania jest przedstawienie wybranych wska�ników charakteryzuj¹cych sytuacjê ekono-
miczn¹ gospodarstw w zale¿no�ci od si³y ekonomicznej. Porównania dokonano uwzglêdniaj¹c wszystkie
kraje Unii Europejskiej (UE-27) w 2007 roku na podstawie informacji z gospodarstw zakwalifikowanych do
bazy danych FADN. W opracowaniu szczególn¹ uwagê zwrócono na miejsce polskich gospodarstw na
tle gospodarstw z pozosta³ych krajów UE. W tabeli 1 przestawiono strukturê gospodarstw w UE-27, za� w
tabeli 2 zestawiono informacje obrazuj¹ce wielko�æ ekonomiczn¹ badanych grup gospodarstw.
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Dane zestawione w tabeli 1 wskazuj¹ wyra�ne zró¿nicowanie, zarówno liczby gospodarstw
reprezentuj¹cych rolnictwo poszczególnych krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej, jak i ich struk-
tury wed³ug si³y ekonomicznej w poszczególnych krajach oraz miêdzy pañstwami. Struktura rolnic-
twa w krajach tworz¹cych UE-27 jest skutkiem zasz³o�ci historycznych, jakie mia³y miejsce na
przestrzeni wielu lat a przemiany strukturalne by³y zró¿nicowane i przebiega³y odmiennie we wschod-
niej i zachodniej czê�ci UE [Poczta i in. 2008] oraz warunków przyrodniczych oraz produkcyjnych,
w jakich funkcjonuj¹.

W 2007 roku najwiêksz¹ liczb¹ gospodarstw w systemie FADN charakteryzowa³y siê: Rumunia
(udzia³ 16,4% ogó³u gospodarstw FADN), Polska (15,0%), W³ochy (14,7%) oraz Hiszpania (14,5%).
£¹cznie gospodarstwa z tych krajów stanowi³y ponad 60% populacji badanych gospodarstw FADN.
Z punktu widzenia struktury wed³ug si³y ekonomicznej w 2007 roku najwiêkszy udzia³ stanowi³y
gospodarstwa o sile ekonomicznej do 4 ESU (28,8%), co wynika przede wszystkim z bardzo licznej
reprezentacji rumuñskich  gospodarstw � 15,5% ogó³u gospodarstw, a nastêpnie gospodarstwa o
sile ekonomicznej od 4 do 8 ESU. £¹cznie udzia³ gospodarstw o sile ekonomicznej nie przekraczaj¹cej
8 ESU wynosi³ ponad 50% (51,7). Pozosta³e pañstwa charakteryzuj¹ce siê bardzo wysokim udzia³em
gospodarstw o sile ekonomicznej do 4 ESU to: Bu³garia, Litwa, Cypr, £otwa i S³owenia.
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W dziewiêciu krajach Unii Europejskiej, czyli Danii, Francji, Luksemburgu, Malcie, Austrii,
Finlandii, S³owacji, Szwecji i Wielkiej Brytanii, nie uwzglêdnia siê w próbie reprezentatywnej go-
spodarstw o sile ekonomicznej poni¿ej 8 ESU, a w Belgii, Niemczech oraz Holandii gospodarstwa w
tej próbie charakteryzuj¹ siê si³¹ ekonomiczn¹ powy¿ej 16 ESU. W 2007 roku udzia³ gospodarstw o
sile ekonomicznej od 8 do 16 i od 16 do 40 ESU by³ zbli¿ony. £¹cznie wynosi³ 32%. W Polsce
najwiêkszy udzia³ (prawie 40%) stanowi³y gospodarstwa o sile ekonomicznej do 4 ESU. By³ to, po
Rumunii (94,4% takich gospodarstw), najwiêkszy odsetek gospodarstw reprezentuj¹cych t¹ gru-
pê. Ogó³em udzia³ gospodarstw do 16 ESU w Polsce wynosi³ prawie 90% (87,2), a wiêc gospo-
darstw o wiêkszej sile ekonomicznej by³o tylko 10%.

W krajach dawnej UE-15 w strukturze dominuj¹ gospodarstwa o wiêkszej sile ekonomicznej
(powy¿ej 16 a nawet 40 ESU), czyli wysokotowarowe, inaczej ni¿ w nowych krajach cz³onkowskich,
gdzie najwiêkszy udzia³ w strukturze stanowi¹ gospodarstwa o bardzo niskiej (np. Rumunia, Pol-
ska) i �redniej sile ekonomicznej. Gospodarstwa o sile ekonomicznej powy¿ej 100 ESU s¹ najlicz-
niejsz¹ grup¹ we: Francji, Niemczech, W³oszech, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii. £¹cznie
gospodarstwa o sile ekonomicznej powy¿ej 100 ESU z tych krajów stanowi³y w 2007 roku prawie
83% ogó³u takich unijnych gospodarstw. Reasumuj¹c, wydzielane grupy gospodarstw o okre�lo-
nej sile ekonomicznej maj¹ odmienne znaczenie w poszczególnych krajach, co wynika z struktury
gospodarstw towarowych w konkretnym kraju.
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Dane zestawione w tabeli 2 wskazuj¹, i¿ wewn¹trz grup o okre�lonej sile ekonomicznej zró¿nico-
wanie jest niewielkie, natomiast im wiêksza si³a ekonomiczna, tym zró¿nicowanie wzrasta. Nale¿y
podkre�liæ, i¿ przeciêtna si³a ekonomiczna gospodarstw w poszczególnych krajach UE-27 jest
bardzo zró¿nicowana: od 3 ESU (Rumunia) i poni¿ej 10 ESU w Polsce, S³owenii i Bu³garii do 153 ESU
(Holandia). Najwiêksze przeciêtne zró¿nicowanie si³y ekonomicznej wystêpuje w grupie gospo-
darstw najsilniejszych ekonomicznie i mie�ci siê w przedziale od 134 ESU (Cypr) do 548 ESU
(Czechy), przy �redniej 230 ESU dla wszystkich unijnych gospodarstw tej grupy. Bu³garia i Rumu-
nia, pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej od 2007 roku charakteryzuj¹ siê gospodarstwami o
przeciêtnie niewielkiej sile ekonomicznej. Zestawienie w tabeli 2 danych o wielko�ci ekonomicznej
gospodarstw wyra�nie wykazuje na zró¿nicowanie miêdzy si³¹ ekonomiczn¹ gospodarstw dawnej
UE-15 a krajami, które funkcjonuj¹ w strukturach UE od kilku lat. Wymaga to dalszych badañ
dotycz¹cych efektywno�ci i konkurencyjno�ci gospodarstw wewn¹trz Unii Europejskiej.

Decyzje dotycz¹ce prowadzenia gospodarstw podejmowane przez rolników dotycz¹ dwóch
obszarów: osi¹gania przychodów i ponoszenia kosztów. Z punktu widzenia przestrzeni przychody
s¹ kategori¹ zewnêtrzn¹ wzglêdem gospodarstwa, za� koszty � wewnêtrzn¹ [Czubakowska i in.
2009]. W tabeli 3 zestawiono poziom kosztów (SE270) w przeliczeniu na 1 ESU, bowiem aby gospo-
darstwo mog³o osi¹gn¹æ przychody najpierw musi ponie�æ koszty.

Na podstawie danych prezentowanych w tabeli 3 mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, i¿ uzyskanie

T 7002ukorw)USE1/072ES(jenzcimonokey³isêktsondejanuinezcilezrpwytzsoK.3aleba
jenzcimonokey³isdoic�on¿elazwjeiksjeporuEiinUhcajarkw

jarK ]USE/orue[jenzcimonokeelisoeisalkwwótzsokmoizoP
4< 4£8 8£ 61 61 £ 04 04 £ 001 001> me³ógo

ajcawo³S)KVS( - - 5,7403 9,9914 3,8644 2,6594 3,8284

ainotsE)TSE( 3,1824 3,4013 1,6933 6,9382 3,5153 8,2604 2,5463

ajcewzS)EVS( - - 5,6614 9,4243 6,3003 8,4803 3,9813

awto£)AVL( 6,1162 7,0662 3,5892 1,5382 4,6672 5,7173 6,3113

yrgêW)NUH( 4,8964 6,8352 8,6852 5,3252 1,9642 1,5143 8,2703

ainumuR)UOR( 3,5562 3,2413 4,8514 7,4034 6,3833 2,0123 0,9592

yhcezC)EZC( - 8,1603 7,1872 1,7162 3,3452 2,4192 7,2782

ainaD)NAD( - - 7,5524 5,9023 9,4113 4,5562 8,6772

awtiL)UTL( 2,5762 9,0152 1,6422 4,7502 8,2412 0,4903 5,6552

aidnalniF)OUS( - - 3,3103 0,0842 7,6342 0,3962 0,6452

ainewo³S)NVS( 1,7163 8,7472 5,1332 2,1532 7,3412 - 5,8842

aidnaloH)DEN( - - - 2,7913 9,7242 2,3722 3,3332

ainatyrBakleiW)IKU( - - 4,6403 8,7362 2,2822 8,2912 7,8522

grubmeskuL)XUL( - - - 7,2652 5,5422 8,6502 2,1522

ycmeiN)UED( - - - 8,7832 5,8322 4,7612 7,4122

aksloP)LOP( 0,1392 7,4522 5,8591 3,6471 7,8181 2,7722 2,2012

airag³uB)RGB( 0,4822 5,3413 8,8022 7,8091 3,4571 8,5291 7,5702

atlaM)TLM( - - 2,7021 5,6671 9,9952 3,2662 0,7291

aidnalrI)ERI( 0,8242 1,7922 0,8012 5,4771 8,9871 5,0081 1,5781

airtsuA)TSO( - - 8,1872 3,6202 9,4761 2,9101 7,3181

rpyC)PYC( 1,7061 5,4231 2,2561 2,0341 7,4991 7,5912 0,8971

ajcnarF)ARF( - - 0,7623 3,1281 8,2871 0,5361 2,0271

aigleB)LEB( - - - 2,0871 4,5151 8,1851 8,6751

ailagutroP)ROP( 3,8381 1,3751 3,4921 0,3431 1,5961 8,3041 8,5051

yhco³W)ATI( - 6,3741 9,3721 6,4511 3,1011 2,8301 7,1211

ajcerG)LLE( 5,2641 5,3211 7,8311 8,9111 7,399 2,1311 3,0211

ainapzsiH)PSE( 6,0051 8,8611 3,6311 3,6901 9,2311 4,497 0,8101

ainder� 5,3752 3,1651 8,1761 4,0861 7,8571 9,0181 0,6771

.1.batwkaj:o³dór�



108 Anna Grontkowska

równowarto�ci 1200 euro wymaga zaanga¿owania bardzo zró¿nicowanego poziomu kosztów w
dzia³alno�ci prowadzonej w gospodarstwach w poszczególnych krajach oraz zakwalifikowanych
do konkretnej klasy si³y ekonomicznej. Przeciêtnie najwy¿szym poziomem kosztów w przeliczeniu
na jednostkê si³y ekonomicznej charakteryzowa³y siê gospodarstwa o bardzo niskiej sile ekono-
micznej (do 4 ESU), ich warto�æ waha³a siê od 1460 (Grecja) do 4700 euro/ESU (Wêgry). W 2007
roku najwy¿sze koszty zwi¹zane z 1 ESU wielko�ci ekonomicznej zanotowano w gospodarstwach
s³owackich i dotyczy³o to gospodarstw ze wszystkich klas si³y ekonomicznej. Ponadto, wysokim
poziomem tych kosztów charakteryzowa³y siê gospodarstwa z: Estonii, Szwecji, £otwy i Rumunii,
za� najni¿sz¹ ich wysoko�æ zanotowano w gospodarstwach w³oskich, greckich i hiszpañskich.
Polskie gospodarstwa charakteryzowa³y siê przeciêtnie o prawie 20% wy¿szym od �redniej dla
gospodarstw UE poziomem kosztów w przeliczeniu na 1 ESU, przy zró¿nicowaniu od 1746,3 euro w
grupie gospodarstw o sile ekonomicznej 16-40 ESU do 2931 euro w klasie gospodarstw do 4 ESU.
Zró¿nicowanie si³y ekonomicznej gospodarstw wed³ug krajów wynosi³o w klasie:
� do 4 ESU: od 1462,5 (Grecja) do 4698,4 euro/ESU (Wêgry), czyli 3,2-krotne przy stosunkowo

niewielkim zró¿nicowaniu przeciêtnej si³y ekonomicznej gospodarstw od 1,7 (Rumunia) do 3,2
ESU (Grecja),

� 4-8 ESU: od 1123,5 (Grecja) do 3143,5 euro/ESU (Bu³garia), czyli 2,8-krotne przy niewielkim zró¿ni-
cowaniu przeciêtnej si³y ekonomicznej gospodarstw od 5,2 (Rumunia) do 6,7 ESU (Hiszpania),

� 8-16 ESU: od 1136,3 (Hiszpania) do 4255,7 euro/ESU (Dania), czyli ponad 3,7-krotne przy zró¿-
nicowaniu przeciêtnej si³y ekonomicznej gospodarstw od 11,2 (Cypr) do 12,8 ESU (Francja),

� 16-40 ESU: od 1096,3 (Hiszpania) do 4304,7 euro/ESU (Rumunia), czyli prawie 4-krotne przy
zró¿nicowaniu przeciêtnej si³y ekonomicznej gospodarstw od 23,9 (S³owenia) do 30,4 ESU
(Luksemburg),

� 40-100 ESU: od 993,7 (Grecja) do 4468,3 euro/ESU (S³owacja), czyli 4,5-krotne przy zró¿nicowa-
niu przeciêtnej si³y ekonomicznej gospodarstw od 54,0 (Grecja) do 72,6 ESU (Belgia),

� powy¿ej 100 ESU: od 794,4 (Hiszpania) do 4956,2 euro/ESU (S³owacja), czyli 6,2-krotne przy
znacznej zmienno�ci (4-krotnej) przeciêtnej si³y ekonomicznej gospodarstw od 134,7 (Cypr) do
548,2 ESU (Czechy).
W uzyskanie 1200 euro si³y ekonomicznej anga¿owano wiêksze koszty w nowoprzyjêtych krajach

cz³onkowskich, za� ni¿sze w krajach dawnej UE-15. W miarê zwiêkszania si³y ekonomicznej wzrasta
zró¿nicowanie poziomu kosztów w przeliczeniu na uzyskiwan¹ jednostkê si³y ekonomicznej.

Wspólna polityka rolna wdra¿a wiele instrumentów, które s³u¿¹ realizacji jej celów. W dalszej
czê�ci opracowania zestawiono efekty ³¹cznego wsparcia gospodarstw wed³ug si³y ekonomicznej
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. W tabeli 4 przedstawiono poziom subsydiów z ró¿-
nych tytu³ów w przeliczeniu na jednostkê si³y ekonomicznej w grupach gospodarstw o odmiennej
wielko�ci ekonomicznej.

Dane w tabeli 4 wskazuj¹ znaczne zró¿nicowanie kwot dop³at uzyskanych na 1200 euro si³y
ekonomicznej: od ok. 95 euro/ESU w najsilniejszych gospodarstwach w Holandii, a¿ do ponad 2280
euro/ESU w irlandzkich gospodarstwach o sile ekonomicznej do 4 ESU. Kwota subsydiów przeli-
czona na jednostkê si³y ekonomiczniej wykazuje wyra�n¹ tendencjê malej¹c¹  wraz ze wzrostem ich
wielko�ci ekonomicznej. Przeciêtnie na ka¿de 1200 euro sumy nadwy¿ek bezpo�rednich przypada-
³o w 2007 a¿ 3444 euro dop³at z ró¿nych tytu³ów, przy tym w gospodarstwach o sile ekonomicznej
do 4 ESU by³o to a¿ 580 euro, a w grupie gospodarstw najsilniejszych ekonomicznie o wielko�ci
powy¿ej 100 ESU prawie 250 euro/ESU. Z porównania przeciêtnego poziomu kosztów i dop³at w
przeliczeniu na jednostkê si³y ekonomicznej wynika, ¿e ka¿de euro kosztów generowa³o 19 euro-
centów dop³at. W gospodarstwach o bardzo niskiej sile ekonomicznej (do 4 ESU) ka¿de euro
kosztów generowa³o 22 eurocenty dop³at. Ten wska�nik by³ wy¿szy w klasie 4-8 ESU i wynosi³ w
2007 roku 31 eurocentów, przy zró¿nicowaniu od 6 (Bu³garia) do 84 (Irlandia), za� w pozosta³ych
grupach wykazywa³ tendencjê malej¹c¹. W grupie o sile ekonomicznej 8-16 ESU �rednio wynosi³
29 eurocentów, przy zró¿nicowaniu od 11 (Bu³garia) do 76 (Irlandia). W grupie 16-40 ESU by³o to 27
eurocentów przy zmienno�ci od 7 (Holandia) do 60 (Irlandia). W grupie 40-100 ESU � 21 eurocen-
tów, przy zró¿nicowaniu mieszcz¹cym siê w przedziale od 7 (Holandia) do 47 (Finlandia), za� w
grupie powy¿ej 100 ESU by³ najni¿szy i wynosi³ 13 eurocentów, przy zmienno�ci od 4 (Holandia) do
29 eurocentów (Finlandia). Przeciêtnie najwy¿szy poziom wsparcia uzyskiwa³y gospodarstwa w
krajach skandynawskich, za� najni¿szy Holandia i kraje �ródziemnomorskie.
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Podsumowanie
Wyra�ne zró¿nicowanie potencja³u rolnictwa krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej wp³ywa

równie¿ na dysproporcje anga¿owanych kosztów oraz uzyskiwanego wsparcia. W zakresie kosz-
tów przeliczonych na jednostkê wielko�ci ekonomicznej zaznacza siê tendencja podzia³u miêdzy
nowoprzyjêtymi pañstwami (wy¿szy poziom) a krajami dawnej UE-15 (ni¿szy poziom). Ponadto,
gospodarstwa wraz z coraz wiêksz¹ si³¹ ekonomiczn¹ wykazuj¹ wzrost zró¿nicowania poziomu
kosztów w przeliczeniu na uzyskiwan¹ jednostkê si³y ekonomicznej miêdzy poszczególnymi pañ-
stwami UE. W zakresie wsparcia zaobserwowano tendencjê zmniejszania poziomu sumy dop³at z
ró¿nych tytu³ów w grupach o rosn¹cej sile ekonomicznej, a ponadto ujawnia siê tendencja ich
zmniejszania z pó³nocy na po³udnie Europy.
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Summary
The member states of the European Union differ. They have different natural environments, various econo-

mic conditions as well as differing farm structures. The aim of this paper is to evaluate the input efficiency in
generating economic value of production. To realize the aim the cost/economic size ratio and subsidies/economic
size ratio were analyzed across EU countries. The analysis also included a short assessment of differentiation
potential of agriculture. The study covered the year 2007.

The potential of agriculture in EU countries is considerable different. The observed level of productive
potential of agriculture is strongly correlated with the level of costs and the amount of support obtained. The
differences of support level came from historical entitlements of current CAP support scheme. If the costs per
economic size unit are taking into consideration there are two cluster observed. In EU-12 (new members)
considerable higher costs are recorded then in EU-15 (old member states).

It was also observed that there were significant differences in variation of the cost per economic size unit in
separate farm groups with different economic size. The difference rose with increasing of economic size of the
farms and differences between particular EU countries in cost variation were bigger in large farms. The subsidy/
economic size ratio average in the EU decreasing with increasing economic size of the farms, and additionally the
highest level of this ratio was observed on the north EU countries, and decrease with moving to the south.
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