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Synopsis. W artykule podjęto próbę oceny skali zmienności dochodów rodzinnych gospodarstw rolnych w krajach 
Unii Europejskiej i jej przyczyn. Wykorzystano w tym celu dane FADN dla poszczególnych krajów w dłuższym 
okresie. Wykazano, że współczynnik zmienności dochodów gospodarstw rolnych był większy od współczynników 
zmienności wielkości ekonomicznych kreujących, m.in. wartości produkcji, wartości zużycia pośredniego i koszty 
czynników zewnętrznych.

Wstęp
Naturalną cechą gospodarki rynkowej są zmiany w otoczeniu podmiotów gospodarczych. Ich przyczy-

ny są coraz bardziej złożone i wynikają z przenikania i ruchu  zjawisk demografi cznych, ekonomicznych, 
społecznych, politycznych i prawnych. W odniesieniu do przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych bardzo 
ważną rolę odgrywają również zjawiska przyrodnicze.  Ich konsekwencją są m.in. turbulencje rynku, w 
tym zmiany cen rynkowych a ostatecznie zmiany dochodów producentów i usługodawców. Dotyczy to 
również producentów rolnych. W podejściu klasycznym zmiany dochodów w rolnictwie tłumaczy się 
wahaniami wydajności (plonów) roślin i wydajności zwierząt oraz wahaniami cen [Hergrens i in. 2001, 
Phimister i in. 2004]. Niektórzy autorzy [Majewski i in. 2007] , wśród czynników różnicujących dochody 
rolników w czasie wymieniają również oddziaływanie różnych instrumentów interwencji zewnętrznej 
(instrumenty polityki rolnej). Znaczenie tych instrumentów zmienia się pod wpływem korekt polityki 
gospodarczej, w tym rolnej ugrupowań gospodarczych (np. Unia Europejska), polityk rolnych krajowych 
i regionalnych. W okresach stabilnych polityk podstawowymi czynnikami różnicującymi dochody rol-
nicze głównie są wahania podaży i popytu na rynkach poszczególnych produktów rolnych i środków 
produkcji. Te natomiast wynikają ze zmian wielkości produkcji oraz ruchu cen produktów rolnych oraz 
cen środków produkcji. Nie dotyczy to wyłącznie zmian produkcji w skali lokalnej, ale w związku z 
procesami globalizacji, coraz większe znaczenie ma sytuacja produkcyjna w rolnictwie światowym, w 
tym głównie w krajach i regionach wiodących eksporterów oraz importerów produktów rolnych. 

Najczęściej producenci rolni upatrują zagrożenie spadku dochodów w okresach załamania produkcji 
(nieurodzaj, klęski żywiołowe). Ma to swoje uzasadnienie w sytuacji lokalnego ujawniania się zjawiska. 
Nie musi być natomiast zasadne w warunkach spadku produkcji w skali powszechnej. W ekonomii znany 
jest bowiem tzw. „paradoks niskich plonów” [Samuelson, Nordhaus 2004], zgodnie z którym w warunkach 
spadku plonów roślin (np. zbóż, ziemniaków) w szerszej skali, ceny produktów rolnych rosną w stopniu 
pozwalającym nawet z nadwyżką zrekompensować spadek produkcji i prowadzą ostatecznie nie do spadku, 
lecz wzrostu dochodów. 

Ważnym czynnikiem sprawczym wahań dochodów są zachowania producentów. Wzrost cen danego 
produktu stymuluje rozwój danego sektora, z kolei w warunkach spadku cen ma miejsce ograniczanie 
produkcji. Konsekwencją tego jest wzrost lub spadek podaży danego produktu na rynku, któremu towa-
rzyszy spadek lub wzrost jego cen rynkowych. Najbardziej znanym jego przykładem jest „cykl świński”. 
Wzrastające ceny żywca wieprzowego skłaniają producentów do zwiększania stada i produkcji. Jednak 
rynek nie wchłania rosnącej podaży po dotychczasowych cenach. Ceny zaczynają spadać. W tej sytuacji 
producenci ograniczają produkcję i podaż [Vrolijk i in. 2006], w następstwie tego następuje wzrost cen 
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produktu. Cykl zaczyna się powtarzać.  Podobnemu zjawisku podlegają także inne produkty rolne. Należy 
zaznaczyć, że dla wywołania znaczących zmian cen wystarczą stosunkowo niewielkie (nawet ok. 10%) 
zmiany podaży danego produktu na rynku. W warunkach daleko posuniętej specjalizacji gospodarstw 
zjawisko to przekłada się na znaczące zmiany dochodów w czasie. Im bardziej wielostronna produkcja, 
tym mniejsza zmienność dochodów gospodarstw rolnych. Najczęściej w warunkach dekoniunktury na 
jeden produkt występuje koniunktura na inny produkt. 

Analiza zróżnicowania dochodów gospodarstw rolnych i ich przyczyn jest ważnym zadaniem eko-
nomii rolnictwa. Duża zmienność dochodów wywołuje bowiem nie tylko konsekwencje ekonomiczne 
dla gospodarstw i rodzin rolniczych, ale również jest źródłem napięć społecznych.

Celem artykułu była ocena zmienności dochodów gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej 
i wskazanie ich źródeł. W szczególności szukano odpowiedzi na pytania:
1) Czy w warunkach jednolitego rynku europejskiego występuje zróżnicowanie poziomu zmienności 

dochodów rolniczych między krajami Unii Europejskiej?
2) Jakie są źródła obserwowanej zmienności dochodów?
3) Czy w miarę rozwoju rolnictwa zmienność dochodów rolniczych wzrasta, czy zmniejsza się?   

Metodyka badań
W opracowaniu wykorzystano dane pochodzące z Europejskiej Sieci Danych Księgowości Rolniczej 

(European Farm Accountancy Data Network, FADN) za lata 1989-2008. Przeanalizowano zmiany docho-
dów gospodarstw objętych FADN w krajach Unii Europejskiej. W ocenie poziomu i zmienności dochodów 
wykorzystano wartość średnią, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności. Obliczenia wykonano w 
programie Microsoft Excel. Wykorzystano dane dla „starych”  oraz nowo przyjętych krajów Unii Europejskiej. 

W analizie poziomu dochodu posłużono się dochodem z rodzinnego gospodarstwa rolnego obliczo-
nego według zasad obowiązujących w systemie FADN.

Wyniki badań
Przeprowadzone badania wykazały, że poziom zmienności dochodów gospodarstw rolnych jest 

zróżnicowany. W tabeli 1 przedstawiono grupy krajów wyodrębnione na podstawie kształtowania się 
współczynnika zmienności dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego. Za podstawę podziału go-
spodarstw rolnych z różnych krajów przyjęto metodę kwartyli. 

Grupa I obejmuje kraje o najmniejszej zmienności dochodu (ok. 25% analizowanych krajów), grupa III 
kraje o największej zmienności dochodu (ok. 25% krajów). Grupę II, stanowią kraje znajdujące się w kwar-
tylu 2 i 3, to jest ok. 50% liczby analizowanych krajów. Z przedstawionych w tabeli 1 danych wynika, że w 
krajach zaliczonych do I grupy współczynnik zmienności dochodu z rolniczego gospodarstwa kształtował się 
średnio na poziomie 18,3%, a różnice między występującymi w tej grupie krajami  były niewielkie. Wskaźnik 
zmienności w grupie II wynosił średnio ok. 29% i zawierał się w zależności od kraju od ok. 22% (Holandia) 
do ok. 37% (Hiszpania). W grupie III obserwowano znacznie większy przeciętny poziom zmienności dochodu 
(98,5%), przy bardzo dużym zróżnicowaniu wewnętrznym w grupie między krajami. Na szczególną uwagę 
zasługuje bardzo wysoki poziom zmienności dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w Danii. 

Z porównania średniego dla danej grupy współczynnika zmienności dochodu z rolniczego gospo-
darstwa rolnego ze średnim współczynnikiem zmienności wartości produkcji ogółem wynika, że we 
wszystkich trzech grupach współczynnik zmienności dochodów w analizowanym okresie był większy 
od współczynnika zmienności wartości produkcji ogółem, przy tym największą dysproporcję w tym 
zakresie odnotowano między krajami w grupie III. Należy też zauważyć, że poziom zmienności dochodu 
z rodzinnego gospodarstwa w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną był we wszystkich grupach większy 
od poziomu zmienności dochodu z gospodarstwa ogółem. Z danych zamieszczonych w tabeli 1 nasuwa 
się jeszcze jedno ważne spostrzeżenie, a mianowicie takie, że współczynnik zmienności wartości zużycia 
pośredniego w grupie I i II państw UE był większy od współczynnika zmienności dochodu z rodzinnego 
gospodarstwa rolnego ogółem i zbliżony do współczynnika zmienności dochodu z  gospodarstwa prze-
liczonego na osobę pełnozatrudnioną z rodziny. Opisana zależność nie dotyczyła grupy III. O wysokim 
poziomie zmienności dochodu w tej grupie zadecydował w dużym stopniu  bardzo wysoki wskaźnik 
zmienności dochodu w Danii. Przypadek Danii zasługuje na szczególną uwagę. 

Wysokiego, w porównaniu z innymi krajami poziomu zmienności dochodu z rodzinnego gospodarstwa rol-
nego w Danii (203%) nie można wytłumaczyć odnotowaną w czasie zmiennością wartości produkcji czy zmien-
nością wartości zużycia pośredniego, dla których wartości współczynników były znacznie mniejsze i wynosiły 
odpowiednio 39 i 45%. Na rysunku 1 przedstawiono procentowe zmiany dochodu z rodzinnego gospodarstwa 
rolnego w Danii w latach 1989-2008. Wynika z niego, że zmiany rocznych wartości dochodu gospodarstw w tym 
kraju w latach 1989-1998 były znacznie mniejsze niż w okresie późniejszym (lata 1999-2008). Rażąco głębokiego 
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(jak wynika z danych FADN)  spadku dochodu w 2008 roku w porównaniu z 2007 rokiem wynoszącego -48,6 
tys. euro (dochód z rodzinnego gospodarstwa wynosił 2,8 tys. euro, a w 2008 roku -45,8 tys. euro) nie można 
wytłumaczyć skalą zmian  wartości produkcji ogółem na gospodarstwo (w 2008 roku była ona wyższa o 6,7%  
niż w roku poprzednim)  ani wartością zużycia pośredniego. Wartość zużycia pośredniego w 2008 roku była 
co prawda wyższa o 16,7% niż w 2007 roku (wynosiła ona odpowiednio: 193,4 w 2007 roku i  225,7 tys. euro 
w 2008 roku), ale przyrost ten w 2008 roku w kwocie (32,3 tys. euro) został w dużej części zrekompensowany 
przyrostem wartości produkcji (19,3 tys. euro). W rezultacie zmianami tych wielkości ekonomicznych (wartości 
produkcji i wartości zużycia wewnętrznego) w latach 2007-2008 można wytłumaczyć tylko część głębokiego 
spadku dochodu w 2008 roku (-12,9 tys. euro) w stosunku do jego poziomu w 2007 roku. 

Tabela 1. Zmienność dochodu gospodarstw rolniczych i wybranych wielkości ekonomicznych w krajach UE 
12 w latach 1989-2008 [%]
Table 1. Variability of incomes of agricultural family farms and selected economic values in the EU 12 in the 
years 1989-2008 [%]
Grupa/
Group

Kraj/
Country

Produkcja
ogółem/

Total 
output

Zużycie 
pośrednie/ 

Total 
intermediate 
cosumption

Koszty 
czynników 

zewnętrznych/
Total external 

factors

Dochód z 
rodzinnego 

gospodarstwa 
ogółem/Farm 

Net Incom

Dochód z 
rodzinnego 

gospodarstwa na 
osobę/Farm net 

Incom/FWU

I
Grecja/GR 13,0 22,9 23,1 15,3 32,8
Belgia/B 21,2 27,2 23,2 19,1 17,9
Irlandia/IRL 10,8 16,6 8,9 20,5 24,2

Średni współczynnik 
zmienności dochodu/
Variability of incoms

15,0 22,2 18,4 18,3 24,9

II

Holandia/NL 28,0 33,9 36,4 21,7 22,0
Francja/F 18,8 24,8 26,0 22,3 22,7
Luksemburg/L 19,2 28,6 28,5 23,7 26,5
Wielka Brytania/GB 20,0 26,5 23,2 32,3 32,9
Włochy/I 34,5 38,0 55,8 35,7 40,9
Hiszpania/E 26,6 28,2 28,9 36,5 31,8

Średni współczynnik 
zmienności/Variability of 
incoms

24,5 30,0 33,1 28,7 29,5

III
Niemcy/D 32,5 37,4 43,8 38,4 34,7
Portugalia/P 39,3 42,3 29,6 53,9 51,6
Dania/DK 38,7 44,7 51,3 203,2 216,7

Średni współczynnik 
zmienności/Variability of 
incoms

36,8 41,5 41,6 98,5 101,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie FADN
Source: own study based on the FADN

Rysunek 1. Zmiany dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego w Danii w latach 1989-2008 (1989 rok = 100)
Figure 1. Changes of incomes of agricultural family farms in Denmark in the years 1989-2008 (year 1989 = 100)
Źródło: opracowanie własne na podstawie FADN
Source: own study based on the FADN data
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Z analizy danych FADN dla gospodarstw Danii wynika, że główną przyczyną spadku dochodu z rodzin-
nego gospodarstwa rolnego w Danii w  2008 roku był duży wzrost kosztów  czynników zewnętrznych (o 35,7 
tys. euro w stosunku do ich poziomu w  roku poprzednim). Dotyczyło to głównie wzrostu wartości odsetek 
od kredytów długoterminowych związanych z zakupem nieruchomości (ziemi, budynków a często też zor-
ganizowanych gospodarstw rolnych). W Danii powszechne jest bowiem zjawisko nabywania gospodarstw w 
drodze kupna a nie dziedziczenia. Koszty czynników zewnętrznych w Danii we wszystkich badanych latach 
kształtowały się na wysokim poziomie (od 23,7 w 1989 roku do 225,7 tys. euro w 2008 roku). Dla porównania 
koszt odsetek od kredytów w 2008 roku w gospodarstwach objętych systemem FADN wynosił we Francji 4,6 
tys. euro, w Niemczech i Wielkiej Brytanii po 6, 0 tys. euro, a w Holandii 32,6 tys. euro (tab. 2).

Wysoki koszt czynników zewnętrznych, w tym przede wszystkim odsetek od kredytów długotermi-
nowych jest główną przyczyną niskich dochodów osiąganych przez gospodarstwa rolne w Danii. Należy 
dodać, że sprawność techniczna gospodarstw w tym kraju jest wysoka, a to powinno znaleźć swoje 
odbicie również w sprawności ekonomicznej gospodarstw, w tym i w poziomie osiąganych dochodów. 
Z uwagi jednak na znacznie wyższe niż w innych krajach UE koszty czynników zewnętrznych, docho-
dy gospodarstw duńskich kształtują się na poziomie znacznie niższym niż w krajach sąsiednich, gdzie 
gospodarstwa są przejmowane przez następców (od rodziców) na ogół nieodpłatnie. 

Zbadano również jak kształtuje się zjawisko zmienności dochodów gospodarstw w „starych” krajach 
Unii Europejskiej (UE-15) oraz w krajach przyjętych w 2004 roku (UE-10). Z uwagi na krótki okres 

Tabela 2. Koszty czynników zewnętrznych w wybranych krajach w 2008 roku 
Table 2. Costs of selected external means of production in selected countries in the year 2008 
Kraj/Country Koszty czynników 

zewnętrznych ogółem [EUR]/
Total external factors

Koszty pracy 
najemnej [EUR]/

Wages paid

Wartość czynszu 
dzierżawnego 

[EUR]/Rent paid

Odsetki od 
kredytów [EUR]/

Interest paid
Dania/DK 124 767 28 553 13 980 82 233
Niemcy/D 37 700 18 653 13 054 5 992
Francja/F 24 957 9 992 10 370 4 595
Holandia/NL 84 837 40 542 11 695 32 600
Wielka Brytania/GB 36 513 21 980 8 477 6 055
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1

Tabela 3. Zmienność dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w krajach „starych” i „nowych” Unii 
Europejskiej w latach 2004-2008
Table 3. Variability of incomes from agricultural family farms in „old” and „new” Member States of the EU in 
the years 1989-2008
Wyszczególnienie/
Specifi cation

Produkcja
ogółem/

Total 
output

Zużycie 
pośrednie/

Total 
intermediate 
consumption

Koszty 
czynników 

zewnętrznych/
Total external 

factors

Dochód z 
rodzinnego 

gospodarstwa 
ogółem/Farm 

Net Incom

Dochód z 
rodzinnego 

gospodarstwa 
na osobę/Farm 
net Incom/FWU

UE-15
Średnia [euro]/medium 
[EUR] 128 475,10 82 123,50 23664,20 23 354,10 19 895,70

Odchylenie standardowe 
[euro]/(STD) [EUR] 17 267,70 12 823,40 3 748,60 6 542,80 5 775,30

Współczynnik zmienności 
dochodu [%]/Variability of 
incoms [%]

13,40 15,60 15,80 24,80 29,00

UE-10
Średnia (euro)/ medium 102 761,50 76 498,00 23 080,80 10319,20 8439,60
Odchylenie standardowe/ 
(STD) [euro] 16 024,60 13 044,00 4 193,90 2 935,10 2 478,80

Współczynnik zmienności 
dochodu [%]/Variability of 
incoms [%]

15,60 17,10 18,20 28,40 29,40

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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przynależności do UE pominięto Rumunię i Bułgarię. Obliczono współczynniki zmienności dla obu grup 
krajów jako wielkości przeciętne z krajów wchodzących do grupy w badanym okresie. Analizą objęto 
lata 2004-2008. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 3.

Współczynnik zmienności dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego w krajach UE-15 w badanym 
okresie był nieco mniejszy niż w krajach UE-10. Na zbliżonym poziomie ukształtowały się współczynniki 
zmienności dochodu przeliczonego na jedną osobę pełnozatrudnioną rodziny. Warto zwrócić uwagę na to, że w 
krajach UE-15 niższą zmiennością niż w krajach UE-10 charakteryzowały się również takie wielkości ekono-
miczne jak wartość produkcji ogółem, wartość zużycia pośredniego i koszty czynników zewnętrznych. W obu 
grupach krajów współczynniki zmienności dochodów były większe niż współczynniki zmienności: wartości 
produkcji, wartości zużycia pośredniego i kosztu czynników zewnętrznych. Oznacza to, że zmienność dochodów 
była większa niż zmienność podstawowych wielkości ekonomicznych je kształtujących. Warto także zauważyć, 
że średnioroczne dochody osiągane przez gospodarstwa UE-15 były  dwukrotnie wyższe niż w krajach UE-10. 

Wnioski
1. Wahania dochodów gospodarstw rolnych w poszczególnych krajach są zjawiskiem naturalnym i 

wynikają ze zmian osiąganej wartości produkcji oraz zmian wartości ponoszonych na nią kosztów 
produkcji (m.in. wartości zużycia pośredniego i kosztów czynników zewnętrznych). 

2.  Zmienność dochodów gospodarstw w badanym okresie była większa niż zmienność głównych grup 
czynników kosztowych (wartość zużycia pośredniego i kosztów czynników zewnętrznych). Można 
zatem powiedzieć, że dochody cechowały się większymi wahaniami niż czynniki ich kreacji (wartość 
produkcji, wartość zużycia pośredniego oraz koszty czynników zewnętrznych). 

3. Współczynnik zmienności dochodów gospodarstw różnił się znacznie między krajami. W każdym z nich 
był on na ogół wyższy od współczynników zmienności: wartości produkcji, wartości zużycia pośredniego 
oraz kosztów czynników zewnętrznych. Szczególnie interesujący był przypadek Danii, gdzie odnotowano 
największą zmienność dochodów gospodarstw rolnych, a główną ich przyczyną były znaczące wahania 
w czasie kosztów czynników zewnętrznych, w tym głównie odsetek od kredytów długoterminowych, 
zaciąganych na kupno ziemi oraz zorganizowanych gospodarstw od rodziców przez następców.

4. Zmienność dochodów w krajach nowo przyjętych do Unii Europejskiej (bez Bułgarii i Rumunii) 
w latach 2004-2008 była większa niż w „starych” krajach (UE-15) w przypadku dochodu ogółem 
z rodzinnego gospodarstwa rolnego i porównywalna w przypadku dochodu na osobę pełnozatrud-
nioną rodziny. Może to oznaczać, że zmiany dochodów gospodarstw nie zależały od poziomu ich 
rozwoju, lecz były wynikiem gry rynkowej i przyjmowanych rozwiązań w polityce rolnej i normach 
społecznych (kupno gospodarstw, zamiast dziedziczenia).
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Summary
The paper is an attempt to assess the variability of incomes of family agricultural farms in the European Union countries. 

It aims also to identify the reasons of such variability. For the analysis there were used FADN data collected for long period. 
Based on conducted researches the author argues that the index of variability of incomes of agricultural farms was higher 
than individual economic indexes that infl uence variability, a. a. value of production, indirect use, or costs of external means.
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