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abstrakt. Celem badań było przybliżenie działania KR UE na przykładzie zawężenia kryteriów dla go-
spodarstw – przyszłych beneficjentów ONW w kategorii ONW ze specyficznymi utrudnieniami. KR UE 
zaproponowała rozwiązanie polegające na wyłączeniu z płatności gospodarstw o intensywnym systemie 
produkcji, które wyróżniają się m.in. wysokim wskaźnikiem SO. Zdaniem komisarzy rolnych UE – gospo-
darstwa te nie powinny otrzymywać wsparcia, gdyż przezwyciężyły naturalne utrudnienia i nic nie zagraża 
ich dalszemu gospodarowaniu. Propozycja KE określa próg wyłączonych gospodarstw – osiągnięcie war-
tości wskaźników wyższych niż 80% średniej krajowej. Brano również pod uwagę inne wskaźniki: średnie 
plony dominującej uprawy, obsadę zwierząt na 1 ha UR, udział tuz w UR. Metoda ta w przypadku Polski i 
krajów UE o ekstensywnym rolnictwie nie wyłaniała gospodarstw intensywnych. Nie powinno się określać 
podobnych wskaźników dla wszystkich krajów, gdyż każdy z nich ma inny model rolnictwa i wskaźniki 
zaprezentowane przez KR UE nie wyłaniają gospodarstw intensywnych.

wstęp
W krajach Unii Europejskiej (UE) dokonuje się wiele szczegółowych analiz dotyczących 

wpływu finansowania obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) na ich rozwój, 
gospodarkę, a szczególnie na realizację celów postawionych przy finansowaniu każdego zadania.  
W ostatnich latach opracowywano w Komisji Rolnej (KR) UE uszczegółowienie zasad płatności 
ONW w celu skierowania konkretnego wsparcia dla gospodarstw, które nie poradziły sobie do-
tychczas z naturalnymi utrudnieniami w produkcji rolnej. To znaczy, że należało dokonać takiej 
charakterystyki gospodarstw korzystających dotychczas ze wsparcia, która wyeliminowałaby z 
płatności gospodarstwa o intensywnym systemie produkcji, które pokonały naturalne utrudnienia. 
Kraje członkowskie przygotowały propozycje wyeliminowania gospodarstw intensywnych z 
płatności ONW, wskazując jednocześnie położenie tych gospodarstw w określonym obrębie geo-
dezyjnym lub określonej gminie. Wiele z nich zaproponowało rozwiązanie, które pasowało jedynie 
do danego kraju. Wynika to z rozszerzenia UE o nowe kraje z innymi modelami rolnictwa. Nowe 
kraje UE charakteryzuje inny model rolnictwa i sposób gospodarowania na obszarach wiejskich. 
Ponadto, koszty realizacji WPR stają się coraz wyższe z uwagi na dużą dysproporcję rozwoju 
pomiędzy krajami UE-15 a nowo przyjętymi krajami środkowo-wschodniej Europy. Opracowa-
nia IERiGŻ-PIB za lata 2009, 2010 [Niewęgłowska i in. 2009] były przygotowane w tym celu.

Wskazano, jak różnią się charakterystyki krajów UE-15 w odniesieniu do Polski pod wzglę-
dem kilku cech i w związku z tym, jak mylnie politycy mogą interpretować za pomocą owych 
wskaźników rolnictwo różnych krajów.
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Materiał i metodyka badań
Posłużono się literaturą przedmiotu, charakteryzującą obszary wiejskie o trudnych warunkach w 

rolnictwie oraz literaturą charakteryzującą zagadnienie ONW. Punkt wyjścia stanowiły dyrektywy 
Rady Europy (RE), określające definicje obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
w rolnictwie [Niewęgłowska i in. 2008], opracowania Centrum Naukowego Komisji Europejskiej 
Instytutu Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju [Scientific and… 2007], propozycja KR UE 
z 2012 r. [Fine tuning… 2012] oraz charakterystyka obszarów wiejskich. Metodą była analiza 
dokumentów oraz zastanych danych statystycznych [Powszechny Spis… 2010 , FADN 2010, Eu-
rostat, 2012). Ponadto wykorzystano dane z panelu ekspertów obecnych na spotkaniu roboczym 
w Directorate General for Agriculture and Rural Development (DG Agri) w Brukseli [2012].

Grupa Ekspertów UE ds. ONW zaproponowała wskaźniki, przy pomocy których należałoby 
wyłączyć z płatności ONW obszary charakteryzujące się wskazanymi wcześniej przez DG Agri 
kryteriami biofizycznymi. Wskaźniki te miały stanowić formę pomocy dla krajów UE do dopa-
sowania zawężenia płatności ONW. Wskaźniki te zostały opracowane na podstawie opracowań 
krajów członkowskich UE wykonanych w 2009 r. i przekazanych KR UE. Opracowania te pro-
ponowały zmianę kryteriów biofizycznych na kryteria wskaźników techniczno-technologicznych. 
Proces wyłączenia obszarów przeznaczonych do wyłączenia z płatności ONW był dwustopniowy: 
po pierwsze punkt odniesienia stanowiła średnia unijna, po drugie zaś średnia krajowa – wówczas 
obszary wyłączone zawężają się. Wskaźniki te to: SO (standardowo liczona wartość produkcji), 
średni plon dominującej uprawy, obsada zwierząt trawożernych na hektar TUZ (trwałych użytków 
zielonych), obsada drzew na hektar użytków rolnych (UR).

W opracowaniu dokonano analizy rozkładu wymienionych cech biofizycznych w Polsce. 
Niektóre cechy analizowano korzystając z danych FADN, zaś inne, z danych Powszechnego 
Spisu Rolnego 2010 [2012]. Następnie wskazano liczebność gospodarstw wyłączonych z płat-
ności na podstawie analizy rozkładu danych cech. Stwierdzono, że tak skonstruowana metoda 
(zaproponowana przez DG Agri) nie wskazuje polskich gospodarstw o systemie intensywnym, 
co potwierdzają wcześniejsze opracowania Józwiaka [2010]. 

W celu wykazania istotnych różnic w charakterystyce rolnictwa krajów UE dokonano analizy 
tabelarycznej wskaźników proponowanych oraz rozpatrywanych przez KR UE jesienią 2012 r. 
dla Polski oraz państw UE-15.

wyniki badań
Progiem dla wyznaczania obszarów (dotyczyło to gmin) wyłączonych z płatności ONW było 

uzyskanie przez gospodarstwa  rolne określonego poziomu dla danych wskaźników wyższych niż 
80% średniej unijnej odpowiedniego wskaźnika, a następnie określonego poziomu wskaźników 
wyższych niż 80% średniej krajowej danego wskaźnika. Przykładowo, w przypadku SO/ha UR 
średni wskaźnik w UE to 1648 euro, więc wyłącza się te obszary, na których gospodarstwa osią-
gają SO > 1318 euro/ha UR. Dla Polski zaś średni wskaźnik SO to mniej niż 1000 euro/ha UR, 
a więc wyłącza się z płatności obszary z gospodarstwami osiągającymi SO > 800 euro/ha UR. 
Wówczas wyłączeniu z płatności ONW w kategorii ze specyficznymi utrudnieniami podlegałyby 
obszary obejmujące 40,6% polskich gospodarstw rolnych.

Dokonano analizy rozkładu wielkości ekonomicznej polskich gospodarstw rolnych, liczonej 
według osiąganej przez gospodarstwo standardowo liczonej wartości produkcji w próbie polskich 
gospodarstw rolnych obecnych w Polskim FADN w 2010 r. [www.fadn.pl]. Próba ta była reprezen-
tatywna dla 671 tys. polskich gospodarstw towarowych. Analizy wykonano w programie GRETL, 
a rozkład zaprezentowano w układzie: wielkość ekonomiczna (SO) i częstość występowania 
danej wielkości w próbie. Układ ten zapewnił przejrzyste przedstawienie struktury SO oraz jej 
rzetelną interpretację. Ocenie poddano następujące statystyki opisowe: średnią (osiągnęła wartość 
39 672,5 zł), medianę (25 598,7 zł), rozstęp (od 9195,0 do 141 10,0 zł), minimum (4005,1 zł), 
maksimum (776 851,0 zł) i odchylenie standardowe (485 14,2 zł). Po wstępnej analizie struktury 
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kształtowania się SO w analizowanej próbie gospodarstw oraz jej statystyk opisowych wyniki 
następnie poddano ocenie eksperckiej. Ocena ta pozwoliła na wykonanie kolejnych rozkładów 
badanej cechy, zgodnie z propozycjami KE. W pierwszym przypadku wykonano rozkład SO, ale 
tylko w tych gospodarstwach, które uzyskiwały więcej niż 80% średniej arytmetycznej SO w 
próbie, natomiast drugi, w tych, które uzyskały 180% tej średniej [Józwiak 2012].

Gospodarstwa z większym niż 80% SO stanowiły 40,6% analizowanej próby i charakteryzo-
wały się średnią SO 73 689,2 zł, medianą 53 958,5 zł, rozstępem od 34 592 do 39 667 zł, wartością 
minimum 31 746 zł, maksimum 776 851 zł,  odchyleniem standardowym 61 379,2 zł. Natomiast 
analizy Józwiaka [2010] wskazywały, że gospodarstwa o zdolnościach konkurencyjnych stanowiły 
tylko 12,1% ogółu, więc propozycja KR UE w tym przypadku była chybiona i nie wskazywała 
gospodarstw, które poradziły sobie z naturalnymi utrudnieniami, czyli są konkurencyjne.

Ze względu na te uwarunkowania, zaproponowano wskazanie gospodarstw uzyskujących SO 
na poziomie 80% powyżej średniej (czyli ponad 180% średniej). Dokonano analizy rozkładu cechy 
SO dla gospodarstw osiągających SO powyżej 180% średniej na podstawie danych Polskiego 
FADN. Wskazano, że gospodarstw osiągających SO na takim wysokim poziomie było 12,9% 
ogółu badanych w Polskim FADN. Gospodarstwa te uzyskały następujące statystyki opisowe: 
średnia SO 131 251 zł, mediana 103 320 zł, rozstęp od 71 941 do 76 745 zł, wartość minimum 
71 409,3 zł, maksimum 776 851 zł, odchylenie standardowe 82 194,2 zł. Potwierdzenie tak okre-
ślonego wskaźnika znajduje się w pracy Józwiaka [2010], czyli wyłoniono gospodarstwa, które 
wypracowują dochód parytetowy lub go przekraczają i są w stanie inwestować.

Analiza następnych wskaźników również potwierdziła zaproponowaną zmianę określenia 
punktu wyjścia identyfikacji gospodarstw intensywnych. Wskaźniki te zostały określone na pod-
stawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego (PSR) z 2010 r. [2012], charakterystycznych dla 
obszaru kraju na poziomie gmin. Ogółem w Polsce jest 2479 gmin, czyli jednostek terytorialnych, 
które dzielą się na gminy wiejskie obejmujące wyłącznie tereny wiejskie (1571), gminy miejsko-
-wiejskie obejmujące obszar miast i terytorium wiejskie (602) oraz gminy miejskie obejmujące 
wyłącznie obszar miasta (306).

Dokonano analizy rozkładu następujących cech: obsada zwierząt liczona w przeliczeniowych 
sztukach dużych na 1 hektar użytków rolnych (SD/ha UR), obsada bydła na 1 hektar trwałych 
użytków rolnych (bydło w SD/TUZ) (tab. 1). Gminy z obsadą zwierząt na 1 ha UR większą niż 
80% średniej krajowej zaproponowane do wyłączenia z płatności ONW to 1193 jednostek, które 
stanowią 55% ogółu gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich. W przypadku wskaźnika obsady bydła 
na 1 ha TUZ zaproponowane według DG Agri wyłączone z płatności jednostki to 983 gminy, które 
stanowią 45% ogółu gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Natomiast liczba gmin zaproponowa-
na do wyłączenia według cech wskaźnikowych wyższych niż 180% średniej wartości cech to 235 
jednostek w przypadku obsady zwierząt na 1 ha UR i 345 jednostek w przypadku obsady bydła na 
1 ha TUZ, które stanowiły odpowiednio 10,8 i 15,9% ogółu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Tabela 1. Charakterystyka wybranych cech wskaźnikowych dla Polski według gmin 
Table 1. Characteristic of selected indicators of Poland by municipalities
Cecha/Indicator Min./

Min.
Max./
Max.

Mediana/
Median

Średnia/
Average

80% średniej 
cechy/80% 
of average 
indicator

180% średniej 
cechy/180% 
of average 
indicator

SO/ha/Standard output per 
ha** 4005,1 77 6851,0 25 598,7 39 672,5 31 738,0 71 410,5

SD/ha UR/LU/ha of AL* 0,01 20,67 0,52 0,68 0,54 1,22
Bydło [SD/TUZ]/Cattle  [LU/
ha of permanent grassland]** 0,01 43,8 1,29 2,12 1,7 3,82

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Polskiego FADN i  **GUS – PSR 2010
Source: oen study based on: *Polskiego FADN and ** PSR 2010
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Według ekspertyzy wykonanej przez zespół Niewęgłowskiej [2009] tylko 164 gminy zostały 
sklasyfikowane jako intensywne na podstawie analizy rozkładu wysokości kosztów produkcji 
na 1 ha UR w gospodarstwach gromadzących dane w Polskim FADN. W efekcie wyłoniono 
gospodarstwa o typie produkcyjnym: uprawy trwałe, ogrodnicze oraz zwierzęta ziarnożerne. 

Wskazanie inaczej liczonych cech wskaźnikowych zarówno SO, jak i obsady zwierząt na  
1 ha UR i obsady bydła na 1 ha TUZ (więcej niż 180% średniej) udokumentowano opracowa-
niami charakteryzującymi zagadnienie intensywnej gospodarki rolnej w Polsce [za Józwiakiem 
i in. 2009]. W tabeli 2 przedstawiono natomiast tę kwestię na tle innych krajów UE, szczególnie 
w UE-15. Z danych wynika, że niektóre wskaźniki w krajach UE-15 były kilkakrotnie wyższe 
niż w Polsce. Prawie czterokrotnie wyższa była średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego (3,7 
razy), a dwukrotnie: obsada zwierząt na 1 ha UR (2,1 razy), bydła na 1 ha TUZ (2 razy), udział 
TUZ w UR (1,9 krotnie), a średni plon zbóż 1,7 raza. 

Średnie wskaźniki charakterystyczne dla rolnictwa w krajach UE-15 w stosunku do tych 
samych wskaźników w Polsce oznaczają odmienny model rolnictwa w tych krajach. Wobec tego 
opieranie polityki wsparcia dla obszarów wiejskich na podobnej formule odnoszącej się do wskaź-
ników charakteryzujących różnego rodzaju modele rolnictwa nie daje wspólnego mianownika 
dla rolnictwa tych krajów ani nie wskazuje grupy gospodarstw intensywnych proponowanych 
do wyłączenia ze wsparcia.

W efekcie, proces wyłączenia obszarów z gospodarstwami intensywnymi z płatności ONW 
na obszarach ze szczególnymi utrudnieniami został opracowany w DG Agri ,zgodnie z propo-
zycją Polski z 2009 r. na podstawie analizy rozkładu wysokości kosztów produkcji na 1 ha UR 
[Józwiak i in. 2009]. 

Tabela 2. Charakterystyka wybranych cech wskaźnikowych rolnictwa dla krajów UE-15 i dla Polski
Table 2. Characteristicsof selected indicators of agriculturefor the EU-15 and for Poland
Kraj/Country Powierzchnia/

Area[mln ha]
Udział TUZ 
w UR/Share 
of permanent 

grassland 
in AL

Obsada/Density Średni/Average
SD/ha 
UR/

LU/ha 
of AL

SD/TUZ/
LU/ha of 

permanent 
grassland

plon 
zbóż/

cereals 
yield

powierzchnia 
gospodarstwa/ 
area of farm 

ur/
AL 

TUZ/
permanent 
grassland

Austria/AU 3,2 1,7 53,1 0,66 0,43 61,3 19,2
Belgia/BE 1,4 0,5 35,7 2,23 1,36 97,1 28,6
Dania/DK 2,6 0,2 7,7 1,18 0,42 67,8 62,9
Finlandia/FI 2,3 0,0 0,0 0,3 0,28 37,6 35,9
Francja/FR 29,3 9,9 33,8 0,63 0,50 74,6 53,9
Grecja/GR 8,2 4,5 54,9 0,21 0,12 41,0 4,9
Hiszpania/SP 27,7 10,5 37,9 0,38 0,16 29,4 24,0
Irlandia/IR 4,2 3,1 73,8 1,25 1,15 68,0 35,7
Luksemburg/LX 0,1 0,1 100,0 1,07 1,04 62,0 56,9
Holandia/NL 1,9 0,8 42,1 2,68 1,38 90,3 25,9
niemcyDK 16,9 4,7 27,8 0,86 0,53 72,0 55,8
Polska/PL 15,6 3,2 20,5 0,42 0,29 34,8 9,6
Portugalia/PR 3,7 1,8 48,6 0,33 0,27 34,6 12,0
Szwecja/SE 3,1 0,4 12,9 0,31 0,29 50,9 43,1
Wlk. Brytania/UK 17,3 11,2 64,7 0,65 0,45 70,7 70,8
Włochy/IT 13,9 4,4 31,7 0,52 0,36 50,4 7,9
Razem UE-15/Total EU-15 9,1 3,6 39,6 0,9 0,6 60,5 35,8
Relacja: UE-15/Polska/
Relation: EU-15/Poland 
[%]

58,0 112,1 193,2 210,5 200,9 173,9 373,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie Eurostat 2012
Source: own study based on Eurostat 2012
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wnioski
Punktu odniesienia w kwantyfikowaniu gospodarki intensywnej dla średniej cech wskaźni-

kowych nie należy ustalać na poziomie niższym niż średnia krajowa, szczególnie w krajach o 
przewadze gospodarstw małych, o małej towarowości, opartych na pracy własnej rodziny rolniczej. 
W tych krajach gospodarstwa intensywne to takie, które osiągają wskaźniki techniczno-techno-
logiczne około dwukrotnie wyższe niż średnia krajowa. Kształtowanie wspólnej polityki rolnej 
UE na obszarach wiejskich nie powinno opierać się na wspólnych kryteriach dla całego rolnictwa 
UE, z uwagi na dużą różnorodność modelu rolnictwa w krajach UE.

Dokonana charakterystyka cech wskaźnikowych rolnictwa krajów UE-15 oraz Polski wskazała, 
że występują różne modele rolnictwa, które charakteryzują odmienne cechy. Analizowane cechy 
to: udział TUZ w UR, obsada SD/ha UR i TUZ oraz średni plon zbóż i średnia wielkość gospo-
darstwa rolnego. Dlatego polityka rolna UE dla obszarów wiejskich powinna być dopasowana 
do uwarunkowań poziomu rolnictwa poszczególnych krajów.
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Summary
This paper aims to bring the activities of the Agricultural Committee UE is narrow criteria for farms – 

future beneficiaries of LFA in the category with specific handicaps. Agricultural Commission EUproposed 
solution is to exclude from payment of farms with intensive production system that stand out among others high 
rate of SO. According to the EU’s agricultural commissioners - those farms should not be supported, since 
overcome these obstacles and nothing threatens their continued management. The Commission’s proposal 
sets a threshold excluded households - to achieve higher ratios, as 80% of the national average. There was 
also taken into account other indicators: the average yields of the dominant crop, livestock density per 
hectare of arable land, the share of permanent pasture farmland, but this method in the case of Polish and 
EU countries with extensive agriculture is not intensive farms emerged. It should not be similar indicators 
for all countries, because each of them has a different model of agriculture and indicators presented by the 
EU Commission, does not emerge Agricultural intensive farms.
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