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Synopsis. Porównano wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych krajów UE, Polski i Regionu FADN 800 przed
2006 rokiem. Jako zmienne analizowane wybrano kategorie ekonomiczne: dochód, warto�æ dodan¹ netto i
dochód/FWU. W analizie pos³u¿ono siê miar¹ przyrostów wzglêdnych, przyrostów �redniorocznych i funkcj¹
trendu czasowego. Dynamika zmian przyjêtych kategorii w ujêciu czasowym i ich zró¿nicowanie przestrzenne
pomaga okre�liæ aktualny stan i kierunek rozwoju gospodarstw.

Wstêp
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw w poszczególnych regionach Polski stanowi interesuj¹c¹

bazê porównañ, s³u¿¹cych m.in. decyzjom strategicznym producentów rolnych. Uwarunkowania
historyczne i organizacyjno-produkcyjne Regionu FADN 800 (Ma³opolska i Pogórze) rzutuj¹ na
wyniki ekonomiczne rolników st¹d analiza wyników produkcyjnych w kontek�cie przestrzennym
stanowi wa¿ne �ród³o oceny rozwoju nie tylko gospodarstw, ale te¿ regionów. Gospodarstwa rolne
dzia³aj¹c na rynku, osi¹gaj¹ dochody, daj¹ zatrudnienie, a tym samym buduj¹ warto�æ regionu.

W polityce Unii Europejskiej uwzglêdnia siê oddzia³ywanie na kreowanie postêpu technicznego
i ekonomicznego, co pozwala na zmniejszenie dysproporcji miêdzyregionalnych. Dotyczy to zw³asz-
cza regionów, które z ró¿nych powodów nie osi¹gnê³y wysokiego udzia³u w tworzeniu PKB, nie maj¹
dostatecznie dobrej infrastruktury  lub nale¿¹ do tzn. regionów schy³kowych [Stru¿ycki 2004].

Wraz ze wst¹pieniem do Unii Europejskiej Polska wesz³a w ró¿norodne programy, które sprzyjaj¹
niwelowaniu ró¿nic w rozwoju ekonomicznym i spo³ecznym poszczególnych regionów. Warto przy-
pomnieæ, ¿e wst¹pili�my do Unii Europejskiej z wielkim potencja³em gospodarstw rolnych (w 2004 r.
� 2 844 168, w 2007 r. � 2 579 178 gospodarstw). Jeste�my zainteresowani nowymi systemami zarz¹-
dzania i rozwojem, co zaowocuje kompromisem spo³eczno-ekonomicznych interesów grup oraz wy-
równaniem dystansu rozwojowego miêdzy rolnictwem Polski i UE-25 [Stru¿ycki 2004].

Plany Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) do 2013 r. uwzglêdniaj¹ nie tylko zapewnienie bezpie-
czeñstwa ¿ywno�ciowego, jako�ci i ochrony �rodowiska naturalnego, ale równie¿ wsparcie do-
chodów gospodarstw najlepiej realizuj¹cych nowe cele i zadania WPR [MRiRW 2008]. Cech¹
charakteryzuj¹c¹ europejskie rolnictwo jest dominuj¹cy udzia³ ma³ych, rodzinnych gospodarstw i
sytuacja ta nie zmieni siê przez najbli¿sze lata, pomimo postêpuj¹cej restrukturyzacji. Przewa¿aj¹ca
czê�æ rodzinnych gospodarstw, bêdzie mieæ tak¿e w przysz³o�ci trudno�ci z osi¹ganiem skali eko-
nomicznej zapewniaj¹cej wystarczaj¹cy dochód w oparciu o produkcjê roln¹. Jednocze�nie gospo-
darstwa te bêd¹ wci¹¿ pe³niæ istotn¹ rolê w realizacji wielu nowych funkcji publicznych gospodarki
rolnej. Dlatego nale¿y za³o¿yæ, i¿ wsparcie dochodów w ramach WPR, tak jak obecnie, bêdzie
determinowaæ ¿ywotno�æ ekonomiczn¹ du¿ej czê�ci europejskiego rolnictwa. Trendy w krajach
unijnych wskazuj¹ na nieuchronne wypadanie gospodarstw rolnych, odchodzenie od produkcji
rolnej w kierunku dzia³alno�ci pozarolniczych. Nie mniej jednak czê�æ gospodarstw zostanie, a w
ich interesie jest zadbanie o rozwój d³ugofalowy, zorientowany na standardy unijne.
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Zainteresowanie badawcze dochodem gospodarstw wynika z faktu, ¿e wzrost dochodu w warun-
kach gospodarki rynkowej stanowi cel ekonomiczny gospodarstwa rolnego, gdy¿ wysoka intensyw-
no�æ konkurowania uniemo¿liwia osi¹ganie takiego poziomu dochodów, który gwarantowa³by wszyst-
kim gospodarstwom mo¿liwo�æ stosowania najefektywniejszych technologii wytwarzania. Niski poziom
dochodu czê�ci rolników obni¿a popyt wewnêtrzny na produkty wytwarzane przez inne ga³êzie gospo-
darki i staje siê hamulcem rozwoju gospodarczego kraju [Niezgoda 2009]. St¹d informacja jak kszta³tuje
siê dochód czy kategoria po�rednia dochodu rolniczego � warto�æ dodana netto, pomaga oceniæ
konkurencyjno�æ gospodarstw na poziomie regionu, Polski i Unii Europejskiej.

Metoda i cel badañ
Wykorzystuj¹c bazê danych rachunkowych RICA i FADN1  przeprowadzono analizê docho-

dów rolniczych ogó³em, warto�ci dodanej netto gospodarstw rolnych Unii Europejskiej w latach
1989-2006 oraz porównano analogiczne zmienne dla regionu 800 i Polski ogó³em w okresie 2004-
2006. Celem badañ by³o okre�lenie trendu zmian w zakresie przyjêtych kategorii w uk³adzie czaso-
wo-przestrzennym. Przyjêta koncepcja porównawcza pos³u¿y³a do oceny zjawisk rozwojowych
gospodarstw rolnych na gruncie europejskim i krajowym.

W artykule pos³u¿ono siê pojêciami dochodu, warto�ci dodanej netto zgodnie z nomenklatur¹
FADN. Wed³ug stosowanej koncepcji dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (SE420) stanowi
op³atê za zaanga¿owanie w³asnych czynników produkcji do dzia³alno�ci operacyjnej gospodarstwa
rolnego oraz op³atê za ryzyko podejmowane przez prowadz¹cego gospodarstwo rolne (stratê lub zysk).

Z kolei warto�æ dodana netto (SE415) oznacza op³atê za zaanga¿owane trwa³e czynniki produk-
cji do dzia³alno�ci operacyjnej gospodarstwa rolnego, bez wzglêdu na ich status w³asno�ciowy
(obce lub w³asne). SE415 stanowi u¿yteczn¹ miarê dochodu, jaki uzyskuj¹ wszyscy w³a�ciciele
czynników wytwórczych (ziemi, pracy, kapita³u), zaanga¿owanych w dzia³alno�æ gospodarstwa
rolnego [Goraj i in. 2004]. Rozszerzaj¹c analizê efektów ekonomicznych gospodarstw rolnych,
wykorzystano równie¿ wska�nik dochodu rolniczego przypadaj¹cego na jednostkê przeliczeniow¹
pracy rodziny rolnika FWU (SE430). W analizach pos³u¿ono siê miar¹ przyrostów wzglêdnych i
�redniorocznych2  oraz funkcj¹ trendu liniowego. Zestawienie ró¿nych sposobów wyliczeñ mia³o
pozwoliæ wykazanie wp³ywu rachunku na ocenê zmiennych3.

Dochód rolniczy w ocenie ekonomicznej dzia³alno�ci gospodarstw rolniczych
Dochód rolniczy stanowi podstawow¹ kategoriê oceny sytuacji materialnej gospodarstw, pozio-

mu ¿ycia, dobrostanu spo³ecznego. Badanie dochodu s³u¿y do oceny efektywno�ci tych podmiotów
i ich poziomu konkurencyjno�ci. Dynamika dochodów gospodarstw pomaga okre�liæ aktualny ich
stan i okre�liæ kierunek rozwoju. Od poziomu dochodu zale¿y kszta³towanie siê indywidualnych
krzywych popytu na czynniki produkcji oraz poda¿y. Rolnicy nabywaj¹c �rodki produkcji wystêpuj¹
w roli nabywców, tworz¹c mo¿liwo�ci rozwoju ich dostawcom [Niezgoda 2009]. Podobnie rolnicy,
oferuj¹c bioprodukty, przekszta³caj¹ siê w sprzedawców w stosunkach negocjacyjnych z nabywca-
mi. Niska za� elastyczno�æ dochodu i popytu na bioprodukty, przy du¿ej liczbie gospodarstw [�]
prowadzi do wysokiej konkurencji miêdzy gospodarstwami. To za� w po³¹czeniu z niewielk¹ skal¹
produkcji i sprzeda¿y przek³ada siê na bardzo nisk¹ si³ê przetargow¹ w procesach negocjacyjnych z
dostawcami i nabywcami. Skutkiem tego jest niedostateczny poziom dochodu wzglêdem potrzeby
wdra¿ania postêpu technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego w gospodarstwach.

Wyniki badañ
Przystêpuj¹c do porównania wyników ekonomicznych gospodarstw Unii Europejskiej (UE-

25), Polski i regionu 800 scharakteryzowano podmioty pod wzglêdem podstawowych parametrów,
takich jak: wielko�æ ekonomiczna, nak³ady pracy, powierzchnia u¿ytków rolnych, plony wybra-
nych gatunków ro�lin uprawnych, obsada krów i ich mleczno�æ. Z ogólnego porównania wynikaj¹
podstawowe ró¿nice miêdzy badanymi grupami gospodarstw rolnych (tab. 1).

1 RICA (franc. Réseau d�Information Comptable Agricole); FADN (ang. Farm Accountancy Data Network) �
europejski system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych.

2 �rednioroczne tempo zmian T [%] wyznaczono na podstawie �redniej geometrycznej z indeksów ³añcuchowych.
3 Fragmenty funkcji trendu dla SE420 i SE415 za okres 2004-2006 nalezy interpretowaæ jako przejaw krótko-

okresowych zmian. Funkcjê trendu wykorzystanio jako dodatkow¹ metodê pomiaru zmian okresowych.
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Przeciêtne polskie
gospodarstwo rolne w
stosunku do unijnego,
posiada ponad trzykrot-
nie mniejsz¹ wielko�æ
ekonomiczn¹, dwukrotnie
mniejsz¹ powierzchniê
u¿ytków rolnych oraz
dysponuje mniejsz¹ ob-
sad¹ zwierz¹t ogó³em przy
wiêkszej obsadzie na 1 ha.
Zarówno plony pszenicy
i kukurydzy, jak mlecz-
no�æ krów s¹ mniejsze w
polskich gospodar-
stwach. Jednocze�nie
polskie gospodarstwa
posiadaj¹ nadwy¿ki si³y
roboczej (g³ównie w³a-
snej), a nak³ady pracy
przekraczaj¹ wska�niki
unijnych gospodarstw
(tab. 1). Wskazuje to na nieefektywno�æ wykorzystania ziemi i pracy oraz nisk¹ produktywno�æ
polskich gospodarstw.

Gospodarstwa regionu 800 (Ma³opolska i Pogórze) najbardziej rozdrobnione w skali kraju dys-
ponowa³y prawie 1,8 mniejsz¹ powierzchni¹ u¿ytków rolnych, osi¹gaj¹c równie¿ 1,8 raza mniejsz¹
wielko�æ ekonomiczn¹ ESU. W zakresie ponoszonych nak³adów pracy ogó³em 1,62-krotnie rzadziej
wykorzystywa³y nak³ady pracy najemnej, przy wysokim udziale pracy w³asnej (1,53 FWU). Zna-
czenie czynnika pracy w kszta³towaniu dochodów ro�nie wraz ze wzrostem wydajno�ci pracy
ludzkiej. Jednak w ma³ych gospodarstwach, typowych dla regionu 800 powszechna jest substytu-
cja kapita³u prac¹ i wy¿sze zasoby pracy w³asnej. St¹d opó�nienie rozwoju gospodarstw regionu
Ma³opolski i Pogórza wzglêdem gospodarstw unijnych mo¿e siê nasilaæ przy utrzymaniu siê po-
wy¿szego stanu (tab.1).

Dochodowo�æ gospodarstw stanowi punkt oceny konkurencyjno�ci. Zwiêkszenie  nierówno-
�ci dochodów miêdzy grupami gospodarstw w d³ugim okresie prowadziæ mo¿e do zmiany struktury
podmiotowej gospodarstw oraz regu³ konkurowania. Wraz z koncentracj¹ ziemi w gospodarstwach
nastêpuje zmiana kryterium celu gospodarowania. W przypadku ma³ych gospodarstw takich jak w
województwie ma³opolskim4  kryterium celu gospodarowania mo¿e byæ maksymalizacja zysku,
w przeciwieñstwie do du¿ych gospodarstw np. z województwa wielkopolskiego, dla których kryte-
rium celu mo¿e byæ maksymalizacja sprzeda¿y. Nale¿y dodaæ, ¿e jak w gospodarstwach najmniej-
szych, niedostatek kapita³u uniemo¿liwia wzrost intensywno�ci produkcji i zwiêkszanie dochodu,
tak w gospodarstwach najwiêkszych czêstym problemem jest s³aba organizacja produkcji przy
d¹¿eniu do zwiêkszania wydajno�ci pracy i obni¿ania kosztów.

W ocenie dochodów gospodarstw rolniczych powinni�my uwzglêdniæ aspekt spo³eczny (do-
chód powinien byæ porównywalny do dochodu z innych ga³êzi gospodarki) oraz aspekt �rodowi-
skowy (dochód osi¹gniêty z uwzglêdnieniem dobrej praktyki rolniczej). Poza wy¿ej wymienionymi
kwestiami oceny dochodu nie mo¿na przeoczyæ kwestii zró¿nicowania regionalnego (uwarunko-
wañ, tradycji) i zaznaczyæ, ¿e na�ladownictwo w zakresie rozwi¹zañ poprawiaj¹cych dochody
polskich gospodarstw, nie mo¿e opieraæ siê tylko na wizerunku unijnych gospodarstw.

Warto zadbaæ o przysz³o�ciowe kierunki rozwoju gospodarstw bazuj¹ce na  innowacjach nie-
materialnych z obszaru organizacji i zarz¹dzania produkcj¹, innowacjach produktowych (produk-
tów ekologicznych, wysokiej jako�ci).
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Funkcja trendu dochodów
gospodarstw rolnych Unii Eu-
ropejskiej w latach 1989-2006
wskazuje na ich przyrost 545,05
euro/rocznie (rys. 1). Maksy-
maln¹ warto�æ dochodu osi¹-
gnê³y gospodarstwa w 2003
roku (21 157 euro), najmniejsz¹
w 1992 r. � 10 934 euro. �redni
dochód rodzinny gospodarstw
rolnych unijnych w latach 1989-
2004 wynosi³ 16 015,56 euro,
czyli by³ ponad dwukrotnie wy-
¿szy od �redniego dochodu
polskich gospodarstw w latach
2004-2006 (tab. 5).

Rysunek 1. Dochód rodzinny gospodarstw rolnych ogó³em
(SE420) w Unii Europejskiej [euro]
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych  RICA.
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5 Analogia wynika z faktu, ¿e dochód rolniczy liczony jest z kategorii warto�ci dodanej netto gospodarstwa.
Warto�æ dodana netto gospodarstwa rolnego powstaje przez odjêcie od dochodu rolniczego gospodarstwa
rolniczego kosztów czynników zewnêtrznych i salda dop³at i podatków dotycz¹cych inwestycji.
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Analogicznie5  dla warto�ci dodanej netto (SE415) gospodarstw funkcja trendu potwierdzi³a
przyrost SE415 o 889,57 euro rocznie (tab. 2). Nieco ni¿sze �rednioroczne przyrosty odnotowano
dla dochodu rolniczego przypadaj¹cego na 1 pe³nozatrudnionego 495,61 euro (tab. 1).

Powy¿sze wyniki �wiadcz¹ o trendzie rosn¹cym wielko�ci dochodów unijnych gospodarstw
rolnych. Wzrostowy trend kategorii dochodowych oznacza poprawê konkurencyjno�ci gospo-
darstw rolnych. Niedostatek dochodu uniemo¿liwia bowiem w gospodarstwach zwiêkszanie inno-
wacji w potencjale produkcyjnym [Niezgoda 2009].

W sytuacji rosn¹cego trendu dochodu i warto�ci dodanej netto gospodarstw krajów unijnych,
maj¹cych wiêksze do�wiadczenie rynkowe i d³u¿szy dostêp do wsparcia finansowego, zaintereso-
wanie badawcze budzi sytuacja polskich gospodarstw, odnajduj¹cych siê dopiero w strukturach
unijnych. Korzystaj¹c z danych FADN przeprowadzono analizê dochodu i warto�ci dodanej netto
w okresie od roku 2004 (roku wst¹pienia do Unii Europejskiej). Z parametrów funkcji trendu dla
polskich gospodarstw wynika, ¿e sytuacja gospodarstw polepszy³a siê, ich warto�æ dodana netto
wzrasta³a rocznie o 1562 euro (tab. 3). Podobnie w regionie 800 wzros³a o 1330,8 euro (13,54%
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�redniorocznie), a przyrost ten by³ wy¿szy, ni¿ w gospodarstwach krajów Unii Europejskiej (w UE-
25 przyrost o 901 euro/rocznie; 2,12% �redniorocznie).

Przyrost warto�ci dodanej netto polskich gospodarstw w 2006 roku wzglêdem 2004 roku wynosi³
41,2%, w regionie 800 osi¹gn¹³ 46,36%, to jest wiêcej ni¿ w gospodarstwach Unii Europejskiej (w UE-25
przyrost o 6,51%).  Powo³uj¹c siê na badania Niezgody [2009] wy¿sze warto�ci dodane gospodarstw
ogólnie w Polsce i Unii Europejskiej w stosunku do regionu 800 wyja�nia warto�æ ESU. Wraz ze wzro-
stem si³y ekonomicznej gospodarstwa (ESU) nastêpuje przyrost warto�ci dodanej. Kluczow¹ rolê w
kszta³towaniu poziomu warto�ci dodanej mog³y odegraæ dwa czynniki: praca ludzka oraz kapita³. St¹d
mo¿liwy by³ zaobserwowany wysoki przyrost warto�ci dodanej w gospodarstwach regionu 800 (tab. 3).

W latach 2004-2006 odnotowano w gospodarstwach ogó³em w Polsce wzrost �rednioroczny
dochodu rolniczego o 1344,5 euro, tj. wzrost ok. 42% w stosunku do roku wyj�ciowego i �rednio-
rocznie o 12,28% (tab. 4). W regionie 800 natomiast sytuacja dochodowa gospodarstw pogorszy³a
siê, odnotowano jego spadek o 74,17 euro rocznie. Lepiej sytuacja dochodowa gospodarstw
regionu 800 kszta³towa³a siê w z³. Ze wzglêdu na zmienny kurs5  euro w latach 2004-2006 przyrost
dochodów gospodarstw wyra¿ony w euro by³y ni¿szy. W analogicznym okresie dochód unijnych
gospodarstw rós³ � w nieco wolniejszym tempie, tj. �redniorocznie o 795 euro, tj. o 2,84%.

Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych w Polsce kszta³tuje siê niejednakowo, o czym
�wiadcz¹ gorsze wyniki dla regionu 800. Uwarunkowania regionalne produkcji, w tym efektywno�æ
wykorzystania zasobów produkcyjnych wp³ywaj¹ na wyniki koñcowe. Region 800 obejmuje ob-
szar najwiêkszego rozdrobnienia gospodarstw w Polsce o niskiej efektywno�ci pracy. W stosunku
do wyników gospodarstw europejskich tempo wzrostu dochodu jest tu mniejsze, a co z tym siê
³¹czy ich konkurencyjno�æ jest mniejsza (tab. 4).
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Porównuj¹c �rednie do-
chody polskich gospodarstw
z okresu 2004-2005 (tab. 4) z
dochodami gospodarstw
unijnych z okresu 1989-2006,
zaznacza siê ich du¿y dyspa-
rytet (tab. 5). Ró¿nica w do-
chodach wynosi 8422,89
euro, co oznacza, ¿e w pol-
skich gospodarstwach (2004-
2006) �redni dochód by³ po-
nad dwukrotnie mniejszy ni¿
w UE-25 w okresie 1989-2006. Ró¿nica ta zwiêksza siê, gdy analogicznie porównamy �rednie dochody
gospodarstw regionu 800 (prawie 3,5 razy mniejsze dochody w regionie 800 ni¿ w UE-25). Równie¿
minimalne dochody gospodarstw unijnych wzglêdem polskich s¹ znacznie wy¿sze (tab. 5).

5 Kurs euro w 2004 r. = 4,4268 z³, 2005 r. = 4,023 z³ i w 2006 r. = 3,8959 z³ [FADN].
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Podsumowanie i wyniki
Istotnym elementem oceny zmienno�ci zjawisk takich jak dochód, warto�æ dodana netto jest

dobór metod liczenia wska�ników. W przeprowadzonych analizach celowo wykorzystano ró¿ne
miary (przyrosty wzglêdne, przyrosty ³añcuchowe, funkcjê trendu), które przynios³y zró¿nicowane
wyniki, bêd¹ce konsekwencj¹ metod rachunkowych. Wynika z nich, ¿e w przypadku analiz wielo-
letnich funkcja trendu by³a bardziej precyzyjna, w krótkookresowym przedziale czasowym lepszym
miernikiem zmian jest indeks ³añcuchowy oparty na �redniej geometrycznej.

Analiza dochodów gospodarstw rolnych  w ujêciu czasowo-przestrzennym pozwoli³a na stwo-
rzenie ogólnego pogl¹du nt. poziomu ich rozwoju, kierunków zmian i zró¿nicowania. Z przeprowa-
dzonych badañ wynika, ¿e:
1. Dochód rolniczy w latach 1987-2006 w gospodarstwach Unii Europejskiej wykazywa³ trend

rosn¹cy, podobnie jak warto�æ dodana netto. Zarówno �redni dochód gospodarstw, jak i �red-
nioroczny przyrost w gospodarstwach unijnych by³y znacznie wy¿sze ni¿ w polskich.

2. W przypadku dochodu przypadaj¹cego na jednostkê pracy FWU trendy: unijny i polski kszta³-
tuj¹ siê rosn¹co.

3. Wiêksze zró¿nicowanie w zakresie dochodu, warto�ci dodanej netto zaznaczy³o siê miêdzy
grup¹ gospodarstw regionu 800 i unijnych, ni¿ miêdzy grup¹ reprezentuj¹c¹ przeciêtne polskie
gospodarstwa i unijne. �wiadczy to o zró¿nicowaniu regionalnym dochodów rolniczych go-
spodarstw w Polsce i ich niewyrównanej pozycji konkurencyjnej.

4. Z ogólnej charakterystyki gospodarstw w grupach (UE-25, Polska, region 800) wynika, ¿e
najmniejsz¹ si³ê ekonomiczn¹ i najmniejsze zasoby ziemi posiada³y gospodarstwa regionu Ma-
³opolska i Pogórze, co ogranicza w znacznym stopniu ich dochód i stawia u¿ytkowników go-
spodarstw w grupie ubo¿szej. Z kolei gospodarstwa regionu 800 wypracowa³y wiêkszy przy-
rost warto�ci netto, co mo¿e wynikaæ z wiêkszych zasobów pracy .
Zwiêkszanie dochodów jest jednym z celów Wspólnej Polityki Rolnej, stanowi¹cej podstawê

zmian warunków ¿ycia na obszarach wiejskich w grupie producentów rolnych i wyrównania ró¿nic
miêdzyregionalnych. Wzrost dochodu to bodziec do poprawy kondycji gospodarstw, wprowadzania
innowacji i rozwoju. D³ugookresowe spojrzenie na efekty gospodarstw produkcyjnych pozwala na
okre�lenie trendu zmian i przyjêcie odpowiedniej strategii postêpowania. Mówi¹c o gospodarstwach
regionu Ma³opolska i Pogórze pamiêtamy, ¿e s¹ one zdecydowanie najmniejsze obszarowo w kraju,
st¹d nie mo¿emy oczekiwaæ by kierowa³y siê metodami postêpowania na rynku, charakterystycznymi
dla du¿ych gospodarstw. Mo¿emy te¿ spodziewaæ siê s³abszych wyników, uwzglêdniaj¹c ciê¿ar
problemu spo³ecznego zamro¿onego w mnogo�ci s³abych konkurencyjnie podmiotów.

Konieczna jest zmiana organizacji produkcji przy upowszechnieniu dzia³añ innowacyjnych,
zmierzaj¹cych do kreacji �róde³ tworzenia dochodu poza rolnictwem.

Literatura
Goraj L., Mañko S., Sass R., Wyszkowska Z. 2004: Rachunkowo�æ rolnicza. Difin, Warszawa.
MRiRW 2008: Polska wizja WPR po 2013-za³o¿enia i wstêpne propozycje. Departament Programowania i

Analiz. Warszawa.
Niezgoda D. 2009: Zró¿nicowanie dochodu w gospodarstwach rolnych oraz jego przyczyny. Zagadnienia

Ekonomiki Rolnej, nr 1(318), s. 24-37.
Stru¿ycki M. (red.) 2004: Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa w gospodarce regionu. PWE, Warszawa, s. 10.
[http://www.fadn.pl].
[http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database.cfm].

Summary
The paper aims to analize Net Family Income, Farm Net Value Added in farms of the EU`s in the period

1989-2006 and in the Polish and Region FADN 800 farms in the period 2004-2006. The aim of this study was
to determine the trend changes in the terms of categories. Adopted concept of analysis was used for comparative
the level of development farms in EU and in Poland. The analysis confirmed the significant differences in the level
of income of Polish and European farms. Income growth rate of Polish farms are smaller and the competitiveness
of farms is less. It should therefore be taken a faster and future directions of development of Polish farms which
would improve efficiency and productivity of farms and living conditions of farmers life.
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