
Pa weł Bry ła*

Wpływ Wspól nej Po li ty ki Rol nej na sy tu acj´
docho do wà rol ni ków w Unii Eu ro pej skie j1

1. Trój kàt ce lów po li ty ki rol nej i osie 
po ten cjal nych kon flik tów

˚ad na po li ty ka rol na nie za po bie gnie kon flik tom mi´ dzy ró˝ ny mi gru -
pa mi in te re sów, któ re w pierw szym rz´ dzie dà ̋ à do mak sy ma li za cji wła -
snych ko rzy Êci. Naj bar dziej pod sta wo wà sprzecz no Êcià wy da je si´ re la cja
mi´ dzy pre fe ren cja mi kon su men tów, do ty czà cy mi ni skich cen ˝yw no Êci,
i po dat ni ków – w za kre sie ob ni ̋ a nia ich ob cià ̋ eƒ fi skal nych z jed nej stro -
ny a pra gnie niem rol ni ków uzy ska nia mo˝ li wie naj wi´k szych do cho dów
z dru giej. Ka˝ da po li ty ka rol na mu si zna leêç swo je miej sce w trój kà cie ce -
lów, któ re do pew ne go stop nia wza jem nie si´ wy klu cza jà (sche mat 1.).

Sche mat 1. Kon flik ty mi´ dzy ce la mi po li ty ki rol nej

èró dło: opr. wł. na podst.: J.Faug¯re, Éco no mie eu ropéen ne, Pres ses de la Fon da tion
Na  tio na le des Scien ces Po li ti qu es, Pa ris 1999, s.179. 
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War to zwró ciç uwa g´ na to, ˝e re ali za cja pierw sze go ce lu Wspól nej
Po li ty ki Rol nej, ja ki zo stał wy mie nio ny w art. 33 (przed zmia nà nu me -
ra cji – art. 39) Trak ta tu o utwo rze niu Eu ro pej skiej Wspól no ty Go spo -
dar czej, pod pi sa ne go w Rzy mie w 1957 r., czy li mo der ni za cji rol nic twa
i wzro stu wy daj no Êci pro duk cji, stoi w pro stej sprzecz no Êci z utrzy my -
wa niem nad mier ne go za an ga ̋ o wa nia si ły ro bo czej w tym sek to rze. Je -
˝e li jed nak zde cy do wa no by si´ na ochro n´ po zio mu za trud nie nia przy
za cho wa niu ni skich cen ˝yw no Êci (sy tu acja za zna czo na na sche ma cie
li te rà A), nie mo˝ na by ło by za pew niç od po wied niej wy so ko Êci do cho dów
rol ni czych. Je Êli na to miast ze chce si´ po łà czyç ochro n´ za trud nie nia ze
wspar ciem do cho dów rol ni czych (B), kosz ty ta kie go roz wià za nia b´ dà
mu sie li po nieÊç kon su men ci w po sta ci bar dzo wy gó ro wa nych cen ˝yw -
no Êci (i/lub po dat ni cy, je ̋ e li po moc b´ dzie wy pła ca na z bu d˝e tu unij ne -
go i/lub bu d˝e tów na ro do wych). Roz wià za nie to wy da je si´ naj dal sze od
opti mum eko no micz ne go, a obec nie nie do pusz czal ne tak ̋ e ze wzgl´ du
na zo bo wià za nia Unii Eu ro pej skiej pod j´ te w to ku ne go cja cji na fo rum
Âwia to wej Or ga ni za cji Han dlu. Z uwa gi na to, ˝e pod wy˝ sza nie wy daj -
no Êci go spo da ro wa nia po zo sta je jed nym z prio ry te tów Wspól nej Po li ty -
ki Rol nej, cz´ Êcio wo zre zy gno wa no ze sztucz ne go utrzy my wa nia wy so -
kie go po zio mu za trud nie nia w tym sek to rze. 

Wy daj noÊç pra cy w rol nic twie eu ro pej skim ro sła o 4–5 proc. Êred -
nio rocz nie kosz tem zmniej sza nia si´ licz by go spo darstw rol nych we
Wspól no cie; rów no le gle zwi´k sza ła si´ Êred nia po wierzch nia go spo dar -
stwa rol ne go z po ni ̋ ej 7 ha w la tach 50. do 11,9 ha w UE-27 i 21,4 ha
w UE -15 w 2005 r. Dzi´ ki cze mu mo˝ na by ło co raz le piej wy ko rzy sty -
waç ko rzy Êci ska li. Si ła ro bo cza za trud nio na w pierw szym sek to rze go -
spo dar ki stop nia ła w kra jach Wspól no ty z 23,5 mln w la tach 50. do po -
ni ̋ ej 12,2 mln, mi mo ko lej nych roz sze rzeƒ Wspól no ty (w UE -15 jest
tyl ko 6,1 mln rol ni ków).2 W sze Êciu kra jach za ło ̋ y ciel skich EWG licz -
ba go spo darstw rol nych zma la ła w okre sie 1967–1997 o 42 proc., a licz -
ba go spo darstw o po wierzch ni co naj mniej 50 ha wzro sła w tym sa mym
cza sie po nad dwu krot nie.3
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3 EU RO STAT, Thir ty years of agri cul tu re in Eu ro pe. Phy si cal and eco no mic con -
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Kwe sti´, czy po ło ̋ yç wi´k szy na cisk na roz sàd ne ce ny ˝yw no Êci, czy
na od po wied ni po ziom do cho dów rol ni czych, roz strzy gni´ to ra czej na ko -
rzyÊç tych ostat nich (po zy cja C na sche ma cie). Ostat nio ob ser wu je my ła -
god nà, lecz wy raê nà ten den cj´ do prze su wa nia si´ WPR w kie run ku C.
Na le ̋ y w tym miej scu zwró ciç uwa g´, ˝e pa ry tet do cho do wy go spo darstw
rol nych w kra jach UE uwa run ko wa ny jest dwu za wo do wo Êcià ro dzin rol -
ni czych oraz wspar ciem z bu d˝e tu UE. Prze ci´t ny udział do cho dów spo -
za go spo dar stwa wy no si tam ok. 45 proc. ogó łu do cho dów ro dzin rol ni -
czych, udział bez po Êred niej do ta cji do do cho du rol ni cze go – Êred nio 30
proc., a do cho dy rol ni cze ma jà co raz ni˝ szy udział w bu d˝e tach ro dzin rol -
ni czych.4 Za uwa˝ my, ˝e pier wot nie cel za pew nie nia god nych wa run ków
˝y cia (fa ir stan dard of li ving) spo łecz no Êci rol ni czej był po wià za ny z po -
pra wà pro duk tyw no Êci w rol nic twie, co od zwier cie dla za pis w trak ta cie.
Wkrót ce jed nak za czàł byç on uwa ̋ a ny za cel sa mo ist ny i za po mnia no
o tym zwiàz ku. Po nad to nie jest cał kiem ja sne, co ozna cza okre Êle nie „spo -
łecz noÊç rol ni cza” (agri cul tu ral com mu ni ty), u˝y te w trak ta cie. Czy do -
ty czy tak ̋ e ro bot ni ków rol nych? W Agen dzie 2000 prze su ni´ to ak cen ty na
za pew nia nie sta bil no Êci do cho dów go spo darstw rol nych.

W ra mach ka˝ dej po li ty ki rol nej oczy wi Êcie ist nie jà jesz cze in ne osie
kon flik tów, np. mi´ dzy rol ni ka mi, któ rzy przy swo ili ju˝ zdo by cze re wo -
lu cji tech no lo gicz nej, a ty mi, któ rzy do ma ga jà si´ po mo cy ze Êrod ków
pu blicz nych na ten cel, mi´ dzy rol ni ka mi, któ rzy pra gnà in ten sy fi ka cji
swo jej dzia łal no Êci, a spo łe czeƒ stwem, któ re mu za le ̋ y na opty mal nej
ochro nie Êro do wi ska na tu ral ne go, wresz cie mi´ dzy pro du cen ta mi po -
szcze gól nych ro dza jów upraw i ho dow li. Na le ̋ y stwier dziç, ˝e Wspól na
Po li ty ka Rol na nie tyl ko nie za ła go dzi ła tych kon flik tów, ale cz´ sto je two -
rzy ła i pod sy ca ła. Z dru giej stro ny fakt, ˝e WPR utrzy ma ła si´ przy nie -
wiel kich mo dy fi ka cjach przez kil ka dzie siàt lat, Êwiad czy o bli sko Êci sys -
te mu opti mum spo łecz ne mu, a przy naj mniej o tym, jak trud no
prze pro wa dziç ra dy kal nà re for m´ w tym za kre sie, mi mo ̋ e jest ona wiel -
ce po ̋ à da na dla efek tyw no Êci eko no micz nej.

2. Ewo lu cja in stru men tów WPR we dług ty po lo gii OECD

Nie zwy kle trud no okre Êliç wpływ WPR na do cho dy rol ni cze. Pod sta -
wo wa trud noÊç wy ni ka z fak tu, ˝e nie wie my, jak wy glà da ła by sy tu acja,
gdy by nie by ło WPR. W ja ki spo sób ró˝ ni ły by si´ iloÊç i ja koÊç za so bów
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za an ga ̋ o wa nych w dzia łal noÊç rol ni czà? Nie wàt pli wie by ły by in ne ce ny
na kła dów pro duk cji, in na struk tu ra agrar na, in na kom bi na cja za an ga -
˝o wa nych czyn ni ków pro duk cji, co oczy wi Êcie wpły n´ ło by na wy ni ki dzia -
łal no Êci rol ni czej. Wpro wa dze nie sys te mu wspar cia do cho dów rol ni czych
przez płat no Êci bez po Êred nie przy czy ni ło si´ do wzro stu trans pa rent no -
Êci WPR i jej ra cjo nal no Êci eko no micz nej. Za uwa˝ my jed nak, ˝e spo sób
skon stru owa nia do płat bez po Êred nich w du ̋ ym stop niu pe try fi ku je
struk tu r´ wspar cia, któ re wcze Êniej by ło re ali zo wa ne za po mo cà cen gwa -
ran to wa nych.

Or ga ni za cja Eu ro pej skiej Współ pra cy i Roz wo ju (Or ga ni za tion for
Eco no mic Co ope ra tion and De ve lop ment – OECD) wy pra co wa ła me -
to do lo gi´ sza co wa nia wpły wu ró˝ nych in stru men tów po li ty ki rol nej na
sy tu acj´ do cho do wà pro du cen tów rol nych.5 Kla sy fi ka cja naj bar dziej
pod sta wo wych ka te go rii wspar cia rol ni ków sto so wa na przez OECD zo -
sta ła po ka za na w ta be li 1. Ce lem wy pra co wa nia wskaê ni ków przez OECD
by ło umo˝ li wie nie oce ny i mo ni to ro wa nia roz wo ju po li ty ki rol nej w kra -
jach człon kow skich tej or ga ni za cji, utwo rze nie ba zy do dys ku sji nad po -
li ty kà rol nà i do star cze nie da nych eko no micz nych po zwa la jà cych na oce -
n´ efek tyw no Êci i sku tecz no Êci in stru men tów po li ty ki rol nej. Ze staw
wskaê ni ków OECD po wstał w 1987 r., a do st´p ne da ne obej mu jà wszyst -
kie ko lej ne la ta, od 1986 r. po czàw szy. W ter mi no lo gii OECD wspar cie
jest ro zu mia ne ja ko trans fe ry brut to do rol nic twa od kon su men tów i po -
dat ni ków, wy ni ka jà ce z po li tyk rzà do wych (lub UE), któ re ma jà na ce -
lu wspie ra nie rol nic twa. Po za wy dat ka mi bu d˝e to wy mi wspar cie obej -
mu je in ne go ro dza ju trans fe ry, któ re nie mu szà przy bie raç for my
pie ni´˝ nej, np. zwol nie nia kre dy to we. Wskaê ni ki od zwier cie dla jà wspar -
cie udzie lo ne w ra mach po li ty ki rol nej pro wa dzo nej w kra jach człon -
kow skich. Nie sà na to miast mia rà wpły wu tej po li ty ki na pro duk cj´, do -
cho dy rol ni cze, kon sump cj´, han del czy Êro do wi sko. 

Naj pow szech niej sto so wa nym wskaê ni kiem jest PSE (Pro du cer Sup -
port Es ti ma te). Wy st´ pu je w dwu po sta ciach: w war to Êciach bez wzgl´d -
nych i w uj´ ciu pro cen to wym. W licz bach bez wzgl´d nych wskaê nik
wspar cia pro du cen tów PSE ozna cza rocz nà war toÊç pie ni´˝ nà trans fe -
rów brut to od kon su men tów i po dat ni ków do pro du cen tów rol nych, mie -
rzo nà na po zio mie go spo darstw rol nych, wy ni ka jà cà z in stru men tów
wspar cia rol nic twa, nie za le˝ nie od ich na tu ry, ce lów i wpły wu na wiel -
koÊç pro duk cji czy do cho dy. W UE PSE utrzy mu je si´ na po zio mie ok.
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100 mld eu ro w okre sie 1986–2007, mi mo ko lej nych roz sze rzeƒ Wspól -
no ty (ta be le 2. i 3.). Na to miast struk tu ra PSE w UE istot nie zmie nia
si´ w cza sie (wy kres 1.) w zwiàz ku z re for ma mi WPR. Ob ser wu je my
spa dek udzia łu wspar cia za le˝ ne go od ak tu al nej wiel ko Êci i ro dza ju pro -
duk cji rol ni czej na rzecz wspar cia opar te go na war to Êciach re fe ren cyj -
nych, co od zwier cie dla wpro wa dze nie płat no Êci bez po Êred nich w ra mach
UE roz dzie lo nych od pro duk cji (de co upled). PSE w uj´ ciu pro cen to wym
ozna cza udział trans fe rów w łàcz nych wpły wach go spo darstw rol nych
brut to (któ re obej mu jà rów nie˝ sa me trans fe ry). W UE ob ser wu je my
nie zbyt sil nà ten den cj´ spad ko wà te go wskaê ni ka przy je go istot nych wa -
ha niach. Na tle in nych człon ków OECD UE pla su je si´ ja ko ra czej sil -
nie in ter wen cjo ni stycz na, choç ist nie jà kra je, w któ rych ten wskaê nik
jest jesz cze wy˝ szy, np. Ja po nia i Szwaj ca ria (wy kres 2.). Pro cen to wy
PSE w UE jest znacz nie wy˝ szy ni˝ w Sta nach Zjed no czo nych na prze -
strze ni ca łe go okre su, dla któ re go OECD kon stru uje ten wskaê nik.
W swo bod nà gr´ sił ryn ko wych w rol nic twie naj mniej in ge ru jà Au stra -
lia i No wa Ze lan dia.

Ta be la 1. Ty po lo gia in stru men tów wspar cia pro du cen tów 
rol nych we dług OECD

Lp. Kod Na zwa ory gi nal na Pro po zy cja pol skie go od po wied ni ka

1. I. I. To tal va lue of pro duc tion (at farm ga te) I. Łàcz na war toÊç pro duk cji (ce ny pro du cen ta)

2. II. II. To tal va lue of con sump tion (at farm ga te) II. Łàcz na war toÊç kon sump cji (ce ny pro du cen ta)

3. III.1 III.1 Pro du cer Sup port Es ti ma te (PSE) III.1 Wskaê nik wspar cia pro du cen tów (PSE)

4. A. A. Sup port ba sed on com mo di ty out put A. Po moc opar ta na wiel ko Êci pro duk cji

5. A.1. A.1. Mar ket Pri ce Sup port A.1. Wspar cie po wo du jà ce wzrost cen ryn ko wych 

6. A.2. A.2. Pay ments ba sed on out put A.2. Płat no Êci opar te na wiel ko Êci pro duk cji

7. B. B. Pay ments ba sed on in put use B. Płat no Êci opar te na stop niu wy ko rzy sta nia 
na kła dów

8. B.1. B.1. Va ria ble in put use B.1. U˝y cie zmien nych Êrod ków pro duk cji

9. B.2. B.2. Fi xed ca pi tal for ma tion B.2. Wy two rze nie ka pi ta łu trwa łe go

10. B.3. B.3. On -farm se rvi ces B.3. Usłu gi w go spo dar stwach rol nych

11. C. C. Pay ments ba sed on cur rent A/An/R/I, C. Płat no Êci opar te na ak tu al nym A/An/R/I, 
pro duc tion re qu ired pro duk cja wy ma ga na

12. D. D. Pay ments ba sed on non -cur rent D. Płat no Êci opar te na re fe ren cyj nym 
A/An/R/I, pro duc tion re qu ired A/An/R/I, pro duk cja wy ma ga na

13. E. E. Pay ments ba sed on non -cur rent E. Płat no Êci opar te na re fe ren cyj nym 
A/An/R/I, pro duc tion not re qu ired A/An/R/I, pro duk cja nie wy ma ga na
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Lp. Kod Na zwa ory gi nal na Pro po zy cja pol skie go od po wied ni ka

14. F. F. Pay ments ba sed on non -com mo di ty cri te ria F. Płat no Êci opar te na kry te riach nie pro duk to wych

15. F.1. F.1. Long -term re so ur ce re ti re ment F.1. Dłu go fa lo we wy co fa nie za so bów

16. F.2. F.2. Spe ci fic non -com mo di ty out put F.2. Spe cy ficz na pro duk cja nie to wa ro wa

17. F.3. F.3. Other non -com mo di ty cri te ria F.3. In ne kry te ria nie pro duk to we

18. G. G. Mi scel la ne ous pay ments G. Po zo sta łe płat no Êci

19. III.2 III.2 Per cen ta ge Pro du cer Sup port III.2 Pro cen to wy wskaê nik wspar cia 
Es ti ma te (%PSE) pro du cen tów (%PSE) 

20. III.3 III.3 Pro du cer No mi nal As si stan ce III.3 Współ czyn nik no mi nal ne go wspar cia 
Co ef fi cient (pro du cer NAC) pro du cen tów (NAC pro du cen tów)

21. IV. IV. Ge ne ral Se rvi ces Sup port Es ti ma te (GSSE) IV. Wskaê nik wspar cia usług ogól nych dla rol nic twa
(GSSE)

22. H. H. Re se arch and de ve lop ment H. Ba da nia i roz wój

23. I. I. Agri cul tu ral scho ols I. Szkol nic two rol ni cze

24. J. J. In spec tion se rvi ces J. In spek cja we te ry na ryj na

25. K. K. In fra struc tu re K. In fra struk tu ra

26. L. L. Mar ke ting and pro mo tion L. Mar ke ting i pro mo cja

27. M. M. Pu blic stoc khol ding M. Pu blicz ne prze cho wal nic two pło dów rol nych

28. N. N. Mi scel la ne ous N. Po zo sta łe

29. V.1 V.1 Con su mer Sup port Es ti ma te (CSE) V.1 Wskaê nik wspar cia kon su men tów (CSE)

30. O. O. Trans fers to pro du cers from con su mers (–) O. Trans fe ry do pro du cen tów od kon su men tów (–)

31. P. P. Other trans fers from con su mers (–) P. In ne trans fe ry od kon su men tów (–)

32. Q. Q. Trans fers to con su mers from ta xpay ers Q. Trans fe ry do kon su men tów od po dat ni ków

33. R. R. Excess fe ed cost R. Nad mier ne kosz ty pasz 

34. V.2 V.2 Per cen ta ge Con su mer Sup port Es ti ma te V.2 Pro cen to wy wskaê nik wspar cia kon su men tów 
(%CSE) (% CSE) 

35. V.3 V.3 Con su mer No mi nal As si stan ce Co ef fi cient V.3 Współ czyn nik no mi nal ne go wspar cia kon su men tów 
(con su mer NAC) (NAC kon su men tów) 

36. VI. VI. To tal Sup port Es ti ma te (TSE) VI. Łàcz ny wskaê nik wspar cia (TSE) 

37. S. S. Trans fers from con su mers S. Trans fe ry od kon su men tów

38. T. T. Trans fers from ta xpay ers T. Trans fe ry od po dat ni ków

39. U. U. Bud get re ve nu es (-) U. Wpły wy bu d˝e to we (-) 

Le gen da: A – ob szar (Area), An – licz ba zwie rzàt (Ani mal num bers), R – wpły wy (Re -
ce ipts), I – do cho dy (In co me).
èró dło: opr. wł. na podst. OECD, Pro du cer and Con su mer Sup port Es ti ma tes Da ta base
1986–2007, http://www.oecd.org/do cu ment/59/0,3343,en_2649_33773_39551355_1_1_
1_37401,00.html (po bra no 15.06.2009 r.).
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Ta be la 2. Ewo lu cja wiel ko Êci wspar cia rol nic twa w UE 
w la tach 1986–1996 we dług ty po lo gii OECD

Lp. Kod 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1. I. 212 795 207 729 213 615 231 548 231 568 235 124 227 401 213 236 216 311 232 187 242 790 

2. II. 188 817 186 395 192 604 201 614 201 182 209 605 203 644 193 828 203 646 223 738 226 534 

3. III.1 94 976 90 007 83 621 71 088 80 125 96 912 87 058 89 346 89 438 96 907 91 499 

4. A. 87 902 82 185 75 052 60 979 67 596 81 643 67 650 62 848 58 759 59 992 53 985 

5. A.1. 83 457 77 447 69 601 54 552 60 545 75 587 63 796 60 233 56 895 56 633 50 308 

6. A.2. 4445 4738 5450 6427 7051 6056 3855 2615 1863 3358 3677 

7. B. 4055 4577 4652 4555 5826 6141 6681 6071 5828 5245 6284 

8. B.1. 917 871 827 2142 2828 3202 2868 2072 2013 2157 2337 

9. B.2. 2355 2693 2436 1858 2405 2395 3083 3334 3074 2482 2524 

10. B.3. 783 1014 1389 556 593 544 730 665 740 606 1422 

11. C. 2661 3256 3465 4640 6281 6352 10 554 18 077 23 120 29 458 30 140 

12. D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. E. 0 0 0 318 321 315 843 880 885 27 23 

14. F. 294 191 418 790 473 1186 856 1488 1403 1270 1270 

15. F.1. 293 191 418 787 469 1181 852 1483 1396 1187 1156 

16. F.2. 2 0 0 3 4 4 3 5 7 83 114 

17. F.3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. G. 63 –204 34 –195 –372 1274 475 –18 –556 915 –204 

19. III.2 42 41 37 29 32 38 35 37 36 36 32 

20. III.3 1,73 1,69 1,58 1,40 1,47 1,61 1,53 1,58 1,56 1,55 1 

21. IV. 9039 8245 9328 8891 11 495 14 637 11 122 9187 6173 5779 7919 

22. H. 1028 1082 1092 1181 1170 1236 1266 1332 1275 1477 1451 

23. I. 158 168 171 129 159 151 148 167 162 507 576 

24. J. 161 154 152 106 100 100 100 113 106 154 208 

25. K. 946 1109 1077 1231 1610 2261 2054 1953 1668 1514 1711 

26. L. 1564 1692 1618 1216 1427 1460 1189 1686 1798 1786 2068 

27. M. 5152 4022 5154 4926 6865 8857 5497 2822 954 229 1833 

28. N. 31 17 65 103 164 573 868 1114 209 111 73 

29. V.1 –72 819 –69 223 –61 616 –48 329 –52 796 –63 979 –53 022 –50 315 –50 909 –50 507 –43 502 

30. O. –83 627 –81 119 –70 766 –55 396 –60 988 –75 368 –62 781 –59 267 –58 310 –56 254 –46 712 

31. P. –2154 –2092 –1296 –1428 –2240 –1480 –1503 –1075 –1437 –1584 –1137 

32. Q. 4075 4676 4447 4436 4424 5199 5408 5465 4742 4139 3640 

33. R. 8886 9312 5998 4059 6009 7670 5854 4561 4096 3192 707 

34. V.2 –39 –38 –33 –25 –27 –31 –27 –27 –26 –23 –20 

35. V.3 1,65 1,62 1,49 1,32 1,37 1,46 1,37 1,36 1,34 1,30 1 

36. VI. 108 090 102 927 97 396 84 415 96 044 116 748 103 588 103 998 100 353 106 825 103 058 

37. S. 85 781 83 211 72 062 56 823 63 229 76 848 64 283 60 342 59 747 57 838 47 849 

38. T. 24 462 21 808 26 630 29 019 35 056 41 381 40 808 44 731 42 043 50 571 56 346 

39. U. –2154 –2092 –1296 –1428 –2240 –1480 –1503 –1075 –1437 –1584 –1137 

Uwa gi: le gen da w tab. 5.; UE -12 do 1994 r.; UE -15 w la tach 1995–2003; UE-25 w la -
tach 2004–2006; UE -27 – rok 2007; war to Êci wy ra ̋ o ne w mi lio nach eu ro, z wy jàt kiem
wier szy: 19 i 34 – %, 20 i 35 – jed nost ki. 
èró dło: opr. wł. na podst. OECD, Pro du cer and Con su mer Sup port Es ti ma tes Da ta base
1986–2007, http://www.oecd.org/do cu ment/59/0,3343,en_2649_33773_39551355_1_1_
1_37401,00.html (po bra no  15.06.2009 r.).
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Ta be la 3. Ewo lu cja wiel ko Êci wspar cia rol nic twa w UE 
w la tach 1997–2007 we dług ty po lo gii OECD

Lp. Kod 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1. I. 242 309 236 860 234 765 242 494 251 071 242 962 244 199 278 697 271 435 278 248 318 773 

2. II. 230 196 228 122 227 595 228 994 239 331 238 678 238 227 270 300 268 473 283 326 322 858 

3. III.1 94 136 99 338 106 357 96 370 93 996 105 450 106 419 114 930 105 264 104 066 98 114 

4. A. 56 285 63 503 70 946 57 420 50 614 61 634 61 564 65 293 53 924 43 249 36 057 

5. A.1. 52 776 59 920 67 040 52 721 46 525 57 609 57 714 59 750 48 789 41 824 35 398 

6. A.2. 3509 3584 3906 4699 4089 4025 3850 5543 5135 1425 659 

7. B. 7864 6125 6650 6849 7606 7900 8517 9886 10 412 11 049 12 250 

8. B.1. 2421 2493 3269 3440 3263 3327 3436 4041 4362 4488 4774 

9. B.2. 2722 2210 2296 2137 2566 2463 3128 3785 4051 4691 5624 

10. B.3. 2721 1422 1086 1272 1776 2109 1953 2060 2000 1870 1852 

11. C. 29 682 29 557 28 559 32 003 34 862 34 689 35 418 37 700 23 961 17 353 16 327 

12. D. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 

13. E. 22 21 21 19 6 6 6 1455 16 088 30 725 32 454 

14. F. 1183 694 807 1198 1117 1167 1128 1153 1299 1839 1071 

15. F.1. 1062 561 654 1052 885 817 729 734 813 1346 730 

16. F.2. 121 132 152 146 158 239 302 311 384 418 270 

17. F.3. 0 0 0 0 74 111 97 108 102 75 71 

18. G. –900 –563 –625 –1118 –209 53 –214 –558 –421 –150 –46 

19. III.2 33 36 39 34 31 36 36 34 32 31 26 

20. III.3 1,50 1,56 1,63 1,51 1,46 1,57 1,57 1,52 1,47 1,44 1,35 

21. IV. 10 721 8415 8968 8050 9509 9921 9627 11 717 12 213 12 755 11 853 

22. H. 1478 1461 1734 1718 1767 1636 1659 1803 1891 1949 2046 

23. I. 1086 932 980 792 816 1030 1037 1241 1198 951 1 051 

24. J. 305 332 278 280 290 384 390 683 823 653 699 

25. K. 1816 1716 1827 2709 3369 3089 3343 4414 4903 5934 4799 

26. L. 2492 2024 2526 1522 1617 2032 2116 2531 2655 2989 3085 

27. M. 2947 1819 1515 861 1537 1668 1019 960 678 220 131 

28. N. 597 131 106 169 115 83 64 84 66 59 43 

29. V.1 –45 975 –53 553 –60 972 –45 292 –40 760 –53 289 –51 817 –52 884 –43 363 –39 556 –33 491 

30. O. –50 245 –59 804 –67 347 –49 948 –44 246 –56 536 –55 741 –57 219 –47 105 –41 439 –35 259 

31. P. –897 –1035 –1067 –276 –546 –419 –799 –591 –796 –1162 –1765 

32. Q. 4210 4060 3866 3733 3680 3666 3784 3958 3620 2518 2016 

33. R. 957 3226 3576 1200 353 0 939 969 917 528 1516 

34. V.2 –20 –24 –27 –20 –17 –23 –22 –20 –16 –14 –10 

35. V.3 1,26 1,31 1,37 1,25 1,21 1,29 1,28 1,25 1,20 1,16 1,12 

36. VI. 109 068 111 813 119 190 108 153 107 184 119 037 119 830 130 605 121 097 119 339 111 984 

37. S. 51 142 60 839 68 414 50 225 44 792 56 955 56 540 57 810 47 901 42 602 37 024 

38. T. 58 823 52 009 51 843 58 205 62 938 62 501 64 089 73 385 73 992 77 899 76 724 

39. U. –897 –1035 –1067 –276 –546 –419 –799 –591 –796 –1162 –1765 

Uwa gi: le gen da w tab. 5.; UE -12 do 1994 r.; UE -15 w la tach 1995–2003; UE-25 w la -
tach 2004–2006; UE -27 – rok 2007; war to Êci wy ra ̋ o ne w mi lio nach eu ro, z wy jàt kiem
wier szy: 19 i 34 – %, 20 i 35 – jed nost ki. 
èró dło: opr. wł. na podst. OECD, Pro du cer and Con su mer Sup port Es ti ma tes Da ta base
1986–2007, http://www.oecd.org/do cu ment/59/0,3343,en_2649_33773_39551355_1_1_
1_37401,00.html (po bra no 15.06.2009 r.).
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Wy kres 1. Ewo lu cja struk tu ry wspar cia rol nic twa (PSE) 
w UE w la tach 1986–2007

Uwa gi: UE -12 do 1994 r.; UE -15 w la tach 1995–2003; UE -25 w la tach 2004–2006;
UE -27 – rok 2007; A – ob szar (Area), An – licz ba zwie rzàt (Ani mal num bers), R – wpły -
wy (Re ce ipts), I – do cho dy (In co me).
èró dło: opr. wł. na podst. OECD, Pro du cer and Con su mer Sup port Es ti ma tes Da ta base
1986–2007, http://www.oecd.org/do cu ment/59/0,3343,en_2649_33773_39551355_1_1_
1_37401,00.html (po bra no 15.06.2009 r.).

Wy kres 2. Ten den cje zmian wiel ko Êci wspar cia rol nic twa 
(% PSE) w UE na tle wy bra nych człon ków OECD 
w la tach 1986–2007

Uwa gi: UE -12 do 1994 r.; UE -15 w la tach 1995–2003; UE -25 w la tach 2004–2006;
UE -27 – rok 2007.
èró dło: opr. wł. na podst. OECD, Pro du cer and Con su mer Sup port Es ti ma tes Da ta base
1986–2007, http://www.oecd.org/do cu ment/59/0,3343,en_2649_33773_39551355_1_1_
1_37401,00.html (po bra no 15.06.2009 r.).
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3. Wie lo za wo do woÊç i po za rol ni cza dy wer sy fi ka cja
dzia łal no Êci go spo darstw rol nych

Ro la rol nic twa w go spo dar ce ob sza rów wiej skich sys te ma tycz nie ma -
le je co naj mniej od kil ku dzie si´ ciu lat. A˝ 82 proc. za trud nie nia i 95
proc. war to Êci do da nej na ob sza rach wiej skich UE -27 po cho dzi z bran˝
nie rol ni czych!

W UE wy st´ pu je trend zwi´k sza nia si´ ro li wie lo za wo do wo Êci (plu rac -
ti vi ty) rol ni ków i ich ro dzin, jak rów nie˝ dy wer sy fi ka cji dzia łal no Êci (di -
ver si fi ca tion ac ti vi ties) go spo darstw rol nych. Wie lo za wo do woÊç jest de fi -
nio wa na ja ko wy st´ po wa nie in nych êró deł za rob ko wa nia rol ni ka ni˝
dzia łal noÊç rol ni cza w go spo dar stwie rol nym. Ter min ten obej mu je dzia -
łal noÊç po za rol ni czà pro wa dzo nà w go spo dar stwie (np. przyj mo wa nie tu -
ry stów), pra c´ w go spo dar stwie rol nym nie sta no wià cym wła sno Êci da ne -
go rol ni ka (w tym wy ko ny wa nie prac o cha rak te rze rol ni czym) oraz
za trud nie nie w przed si´ bior stwach po za rol nic twem. Po j´ cie to do ty czy
wyłàcz nie rol ni ków in dy wi du al nych. Dy wer sy fi ka cja jest na to miast sza co -
wana na po zio mie go spo dar stwa rol ne go i od no si si´ do two rze nia êró -
deł zarob ko wa nia, któ re nie ma jà cha rak te ru dzia łal no Êci rol ni czej, ale sà
bez po Êred nio zwià za ne z go spo dar stwem rol nym, ze wzgl´ du na u˝y cie je -
go za so bów lub pro duk tów, i ma jà na nie eko no micz ny wpływ. Zbiór go -
spo darstw zdy wer sy fi ko wa nych nie jest pod zbio rem go spo darstw, któ rych
szef wy ka zu je si´ wie lo za wo do wo Êcià. Nie mo˝ na te˝ bez po Êred nio su mo -
waç tych wskaê ni ków, gdy˝: 1) po miar pro wa dzo ny jest w ró˝ nych po pu -
la cjach go spo darstw, 2) dy wer sy fi ka cja mo ̋ e byç wy ko ny wa na przez in ne
oso by ni˝ szef go spo dar stwa, 3) dy wer sy fi ka cja im pli ku je ko niecz noÊç u˝y -
cia za so bów go spo dar stwa, 4) prze twór stwo pło dów rol nych jest uwa ̋ a ne
za for m´ dy wer sy fi ka cji, ale mo ̋ e nie zo staç za kwa li fi ko wa ne ja ko for ma
wie lo za wo do wo Êci, je Êli po le ga na pra cy o cha rak te rze rol ni czym w go spo -
dar stwie. War to za uwa ̋ yç, ˝e do st´p ne da ne sta ty stycz ne do ty czà wy łàcz -
nie cz´ sto Êci wy st´ po wa nia zja wisk wie lo za wo do wo Êci i dy wer sy fi ka cji, na -
to miast bra ku je in for ma cji o udzia le po za rol ni czych êró deł za rob ko wa nia
w do cho dach go spo darstw rol nych w UE.6

W UE ob ser wu je my po st´ pu jà cy pro ces dy wer sy fi ka cji go spo dar czej na
ob sza rach wiej skich. W 2005 r. 36 proc. rol ni ków we Wspól no cie pro wa -
dzi ło dzia łal noÊç za rob ko wà po za rol nic twem (ta be la 4.), przy czym po -
ziom ten zna lazł si´ w prze dzia le od 20 proc. w Bel gii do 75 proc. w Sło -
we nii. Naj wy˝ szy pro cent rol ni ków uzy sku jà cych do cho dy po za rol nic twem
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za no to wa no w Sło we nii, Szwe cji, Da nii, Niem czech, na Cy prze i Mal cie.
Wie lo za wo do woÊç jest ge ne ral nie bar dziej roz po wszech nio na w Eu ro pie
Pół noc nej i Wschod niej ni˝ w Eu ro pie Za chod niej i Po łu dnio wej. 

Ta be la 4. Zró˝ ni co wa nie wiel ko Êci fi zycz nej go spo darstw 
rol nych i wie lo za wo do woÊç rol ni ków w UE

Kraj Śred nia Udział Udział Udział Do cho dy 
po wierzch nia go spo darstw go spo darstw go spo darstw po za rol ni cze
go spo dar stwa <5 ha 5–50 ha >50 ha
go spo darstw 

ha % % % %

UE -27 11,9 71,5 23,8 4,8 36,4
UE -15 21,4 54,6 34,8 10,6 31,0
Bel gia 26,9 26,6 56,9 16,5 17,1
Buł ga ria 5,1 95,6 3,4 1,0 33,7
Cze chy 84,2 53,0 31,9 15,2 44,1
Da nia 52,4 3,4 64,5 32,1 49,6
Niem cy 43,7 22,6 55,7 21,7 47,2
Es to nia 29,9 45,3 46,6 8,2 41,4
Ir lan dia 31,8 7,0 75,2 17,8 42,7
Gre cja 4,8 76,3 22,8 0,8 23,4
Hisz pa nia 23,0 53,5 37,3 9,2 31,4
Fran cja 48,7 26,0 38,7 35,2 24,3
Wło chy 7,4 73,6 24,2 2,2 28,8
Cypr 3,4 87,3 11,9 0,8 54,3
Ło twa 13,2 47,3 49,3 3,4 36,8
Li twa 11,0 51,4 46,3 2,3 27,7
Luk sem burg 52,7 20,9 33,6 45,5 18,4
Wę gry 6,0 89,7 8,7 1,6 38,9
Mal ta 0,9 97,9 2,1 0,0 49,8
Ho lan dia 23,9 28,9 58,1 13,1 23,8
Au stria 19,1 32,2 61,5 6,4 36,4
Pol ska 6,0 70,7 28,5 0,8 39,0
Por tu ga lia 11,4 74,8 22,0 3,2 25,9
Ru mu nia 3,3 90,9 8,7 0,3 41,0
Sło we nia 6,3 59,4 40,2 0,4 74,4
Sło wa cja 27,4 90,0 6,2 3,8 43,0
Fin lan dia 32,1 9,3 72,0 18,8 43,0
Szwe cja 42,1 14,8 60,4 24,8 64,9
W. Bry ta nia 55,7 37,3 36,7 26,0 42,0

Uwa gi: da ne za 2005 r.; na zwy kra jów w ko lej no Êci al fa be tycz nej we dług pi sow ni w j´ -
zy ku ory gi nal nym; ko lum na 6 – udział rol ni ków uzy sku jà cych do cho dy po za rol ni cze (hol -
ders with other ga in ful ac ti vi ties) w ogó le rol ni ków.
èró dło: opr. wł. na podst. Ko mi sja Eu ro pej ska, Ru ral De ve lop ment in the Eu ro pe an
Union. Sta ti sti cal and Eco no mic In for ma tion. Re port 2008, Bruk se la 2008, s. 112, 180.
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Na to miast po za rol ni cza dy wer sy fi ka cja dzia łal no Êci go spo darstw rol -
nych jest bar dziej roz po wszech nio na w Eu ro pie Za chod niej i Pół noc nej
(Fin lan dia – 29 proc., Fran cja – 25 proc., Wiel ka Bry ta nia – 24 proc.,
Niem cy – 22 proc., Ho lan dia – 22 proc.). Na po zio mie ca łej UE -27 tyl -
ko 12 proc. go spo darstw rol nych pro wa dzi dzia łal noÊç po za rol ni czà. Jed -
nym z istot niej szych po za rol ni czych êró deł za rob ko wa nia na ob sza rach
wiej skich jest tu ry sty ka. Trud no jed nak wia ry god nie osza co waç roz mia -
ry te go zja wi ska. We dług ofi cjal nych sta ty styk ok. 27 proc. miejsc noc -
le go wych znaj du je si´ na ob sza rach wiej skich, choç mo ̋ e to byç licz ba
nie do sza co wa na ze wzgl´ du na sza rà stre f´.

Wiel koÊç go spo dar stwa rol ne go de ter mi nu je w du ̋ ym stop niu praw -
do po do bieƒ stwo wie lo za wo do wo Êci i dy wer sy fi ka cji. Wie lo za wo do woÊç wy -
st´ pu je głów nie w ma łych go spo dar stwach rol nych, pod czas gdy dywer sy -
fi ka cja po za rol ni cza do ty czy przede wszyst kim wiel kich go spo darstw.
W gru pie sze fów go spo darstw rol nych o po wierzch ni do 2 ha po ziom wie -
lo za wo do wo Êci si´ ga 41,5 proc., wÊród rol ni ków go spo da ru jà cych na po -
nad 100 ha – 15,3 proc. Na to miast wskaê nik dy wer sy fi ka cji dla go spo darstw
naj mniej szych (po ni ̋ ej 2 ha) wy no si 10,2 proc., wÊród go spo darstw po -
nad 100-hek ta ro wych – 22,8 proc. T́  sa mà ten den cj´ za ob ser wu je my, gdy
weê mie my pod uwa g´ wiel koÊç eko no micz nà go spo darstw rol nych we
Wspól no cie, za miast wiel ko Êci fi zycz nej. W kon se kwen cji 3/4 po ten cja łu
eko no micz ne go go spo darstw ro dzin nych w UE-27 jest ulo ko wa ne w du -
˝ych go spo dar stwach rol nych (po wy ̋ ej 16 ESU), w któ rych tyl ko 18 proc.
sze fów cha rak te ry zu je si´ wie lo za wo do wo Êcià. In ny mi sło wy wi´k szoÊç
produk cji rol nej wy ko nu jà rol ni cy nie ma jà cy do dat ko wych êró deł za rob -
kowania. Wiel koÊç go spo dar stwa ma tak ̋ e wpływ na spo sób je go dy wer -
syfikacji. Nie wiel kie go spo dar stwa cz´ Êciej roz wi ja jà prze twór stwo pło -
dów rol nych. Ta za le˝ noÊç mo ̋ e si´ wy da waç pa ra dok sal na, ale znaj du je
uza sad nie nie, je Êli weê mie my pod uwa g´ ana li z´ cza su pra cy rol ni ków. Aby
mo gli osià gaç do cho dy po za rol nic twem, po win ny byç speł nio ne co naj -
mniej dwa wa run ki: mu szà ist nieç ta kie mo˝ li wo Êci i rol nik mu si mieç
odpo wied nio du ̋ o cza su. Za uwa˝ my, ˝e tyl ko 15 proc. rol ni ków in dy wi -
dual nych w UE -27 pra cu je w rol nic twie w peł nym wy mia rze cza su pra -
cy! Udział ten jed nak istot nie wzra sta wraz ze wzro stem roz mia rów go -
spo darstw rol nych, np. wÊród osób pro wa dzà cych go spo dar stwa po nad
100-hek ta ro we w peł nym wy mia rze cza su pra cy pra cu je 76 proc. rol ni -
ków w UE -15 i 62 proc. w no wych kra jach człon kow skich. Na to miast w go -
spo dar stwach po ni ̋ ej 10 ha po nad po ło wa rol ni ków w UE -27 pra cu je na
mniej ni˝ pół eta tu (peł no wy mia ro we go ekwi wa len tu cza su pra cy). Za tem
ma jà oni wi´k sze mo˝ li wo Êci cza so we po dej mo wa nia prób za rob ko wa nia
tak ̋ e po za rol nic twem.
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Obok wiel ko Êci go spo dar stwa na de cy zje o pod j´ ciu dzia łal no Êci za -
rob ko wej po za rol nic twem przez rol ni ków ma tak ̋ e wpływ pro fil pro -
duk cji. Nie któ re ty py pro duk cji rol ni czej sà bar dziej pra co chłon ne i wy -
ma ga jà nie usta jà cej obec no Êci rol ni ka w go spo dar stwie. Dla te go rol ni cy
pro wa dzà cy upra w´ zbó˝ ma jà wi´k sze szan se na wie lo za wo do woÊç ni˝
rol ni cy za an ga ̋ o wa ni w pro duk cj´ zwie rz´ cà, któ rzy z ko lei cz´ Êciej skła -
nia jà si´ w kie run ku dy wer sy fi ka cji na far mie. 

Do dat ko wym czyn ni kiem jest lo ka li za cja go spo dar stwa rol ne go. Ob -
sza ry gór skie, nad mor skie czy o szcze gól nych wa lo rach kra jo bra zo wych
sprzy ja jà roz wo jo wi tu ry sty ki. Na to miast go spo dar stwa rol ne usy tu owa -
ne na te re nach zur ba ni zo wa nych ma jà wi´k sze szan se na po pyt na ich
dzia łal noÊç po za rol ni czà i za trud nie nie ich sze fów po za rol nic twem. 

Znacz ne ró˝ ni ce w spo so bie dy wer sy fi ka cji dzia łal no Êci wła Êci cie li
go spo darstw po za rol nic twem wy st´ pu jà mi´ dzy sta rà Unià a no wy mi
kra ja mi człon kow ski mi. Naj po pu lar niej szà me to dà dy wer sy fi ka cji jest in -
ter na li za cja funk cji prze twór stwa rol ne go przez go spo dar stwa rol ne. Te -
go ty pu dzia łal noÊç jest szcze gól nie po pu lar na w po łu dnio wych kra jach
człon kow skich z licz ny mi win ni ca mi i ga ja mi oliw ny mi (bar dzo wy so ki
udział na Cy prze, Mal cie, w Ru mu nii, Por tu ga lii i we Wło szech). Agro -
tu ry sty ka jest znacz nie po pu lar niej sza w sta rej Unii. Pra ca na jem na rów -
nie˝ jest bar dziej po wszech na w UE -15. 

Istot nym czyn ni kiem wa run ku jà cym de cy zje o za rob ko wa niu po za
rol nic twem jest tak ̋ e ka pi tał ludz ki, w tym wiek i wy kształ ce nie rol ników.
Wiek jest ne ga tyw nie sko re lo wa ny z wie lo za wo do wo Êcià. Tyl ko 1/5 rol -
ni ków w wie ku po wy ̋ ej 65 lat uzy sku je do cho dy spo za rol nic twa, podczas
gdy spo Êród rol ni ków w wie ku do 54 lat – pra wie po ło wa. Po nad to wy˝ -
szy po ziom wy kształ ce nia i przed si´ bior czoÊç sprzy ja jà uru cho mie niu po -
za rol ni czych êró deł za rob ko wa nia.

Wspól na Po li ty ka Rol na wspie ra po dej mo wa nie po za rol ni czych dzia -
łaƒ za rob ko wych w go spo dar stwach rol nych przez fun du sze roz wo ju
obsza rów wiej skich. W la tach 2007–2013 1,6 proc. Êrod ków z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Rol ne go Roz wo ju Wsi jest prze zna czo nych na ten
cen (1,4 mld eu ro). Je Êli uwzgl´d ni my współ fi nan so wa nie ze êró deł pu -
blicz nych i pry wat nych, to dzia ła nie b´ dzie fi nan so wa ne na po zio mie
6,5 mld eu ro. Jest ono szcze gól nie po pu lar ne w pla nach roz wo ju wsi re -
ali zo wa nych na Sło wa cji, w Buł ga rii, Cze chach, Fin lan dii, we Wło szech
i na Li twie, pod czas gdy zo sta ło po mi ni´ te w Es to nii, Ir lan dii, na Cy -
prze, Ło twie, Mal cie, w Por tu ga lii i Ru mu nii, choç oczy wi Êcie cel dy -
wer sy fi ka cji mo ̋ e tam byç re ali zo wa ny in ny mi Êrod ka mi, np. za po mo -
cà pro gra mu LE ADER.
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4. Do cho dy rol ni ków w po rów na niu 
z resz tà spo łe czeƒ stwa

Z pew no Êcià naj bar dziej in te re su jà ce dla ana li zy sy tu acji do cho do -
wej rol ni ków w UE by ło by po rów na nie z resz tà go spo darstw do mo wych.
Po zwo li ło by od po wie dzieç na py ta nie, czy pa ry tet do cho do wy – ja ko je -
den z pod sta wo wych ce lów WPR – zo stał osià gni´ ty. Mi mo wy pra co wa -
nia me to do lo gii te go ty pu po rów naƒ przez Eu ro stat, do st´p noÊç ta kich
da nych jest nie ste ty bar dzo ogra ni czo na.

We dług kon cep cji ba da nia In co me from Agri cul tu re Ho use hold Sec -
tor (IAHS) głów nym agre ga tem do cho do wym jest do chód roz po rzà dzal -
ny net to go spo darstw rol nych (net di spo sa ble in co me).7 Obej mu je nie
tyl ko do cho dy rol ni cze, ale tak ̋ e z in nych êró deł za rob ko wych (za rów -
no w ra mach sa mo za trud nie nia, jak i pra cy na jem nej), z eme ry tur i in -
nych płat no Êci trans fe ro wych oraz wła sno Êci. War toÊç pro duk tów rol -
nych wy twa rza nych i kon su mo wa nych przez go spo dar stwo rol ne oraz
war toÊç sie dzi by rol ni ka, je Êli chciał by jà wy na jàç, trak to wa ne sà w tej
de fi ni cji ja ko po zy tyw ne ele men ty do cho dów. Odej mu je si´ na to miast
po dat ki i skład ki na ubez pie cze nia spo łecz ne. Agre gat do cho do wy przed -
sta wia si´ w prze li cze niu na go spo dar stwo rol ne, człon ka ta kie go go spo -
dar stwa lub jed nost k´ kon sump cji.

Go spo dar stwo rol ne z ko lei mo ̋ e byç de fi nio wa ne na trzy spo so by:
1) uj´ cie wà skie – ta kie go spo dar stwo, w któ rym głów ne êró dło do cho -
du oso by re fe ren cyj nej (zwy kle sze fa go spo dar stwa) sta no wi nie za le˝ na
dzia łal noÊç rol ni cza 8; 2) uj´ cie sze ro kie – ta kie go spo dar stwo, któ re go
ja ki kol wiek czło nek uzy sku je ja kie kol wiek do cho dy z dzia łal no Êci rol ni -
czej, i 3) uj´ cie mar gi nal ne – ta kie go spo dar stwo, któ re speł nia de fi ni -
cj´ uj´ cia sze ro kie go, ale nie speł nia de fi ni cji uj´ cia wà skie go. Me to do -
lo gia Eu ro sta tu po zwa la na wy od r´b nie nie do dat ko wo sko ry go wa ne go
do cho du roz po rzà dzal ne go net to (ad ju sted net di spo sa ble in co me), któ -
ry obej mu je tak ̋ e ko rzy Êci w na tu rze, np. pu blicz nà edu ka cj´ czy słu˝ -
b´ zdro wia, ale nie jest to zbyt prak tycz ny wskaê nik.

Naj wła Êciw szà jed nost k´ in sty tu cjo nal nà po mia ru do cho dów sta no -
wi go spo dar stwo do mo we, gdy˝ je go człon ko wie z re gu ły dzie là si´ do -
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7 Uni ted Na tions, Ru ral Ho use holds’ Li ve li ho od and Well -Be ing. Sta ti stics on Ru ral
De ve lop ment and Agri cul tu re Ho use hold In co me. The Wye Gro up Hand bo ok, New York
and Ge ne va 2007, s. 378–390.

8 W mia r´ mo˝ li wo Êci na le ̋ y po mi jaç le Ênic two i ry bo łów stwo; ze wzgl´ du na brak
da nych o do cho dach w nie któ rych kra jach człon kow skich przyj mu je si´ kry te rium de -
kla ro wa ne go głów ne go za wo du wy ko ny wa ne go przez oso b´ re fe ren cyj nà (ma jà cà naj -
wi´k sze udzia ły w do cho dach go spo dar stwa do mo we go).



cho da mi i wy da jà je w imie niu i na rzecz ca łe go go spo dar stwa. Mi mo
˝e ist nie jà pew ne ró˝ ni ce w de fi ni cji go spo dar stwa do mo we go mi´ dzy
kra ja mi człon kow ski mi, wspól ny mi ele men ta mi naj cz´ Êciej sà: za miesz -
ki wa nie pod jed nym da chem i wspól ne po sił ki. Mo˝ na wy obra ziç so bie
tro ch´ in nà de fi ni cj´ – opar tà na jed no Êci bu d˝e to wej, któ ra np. wy klu -
cza ła by do ro słe dzie ci miesz ka jà ce w do mu, ale dys po nu jà ce nie za le˝ -
nym bu d˝e tem z pra cy po za go spo dar stwem, jed nak ta kie sza cun ki sà
nie mo˝ li we ze wzgl´ du na brak da nych.

W ce lu po rów na nia sy tu acji do cho do wej w go spo dar stwach o ró˝ nej
wiel ko Êci i ró˝ nym skła dzie oso bo wym sto su je si´ cza sem wskaê nik do -
cho dów w prze li cze niu na człon ka go spo dar stwa do mo we go lub jed nost -
k´ kon sump cji. Jed nost ka kon sump cji za wie ra roz ró˝ nie nie mi´ dzy
dzieç mi a do ro sły mi człon ka mi go spo dar stwa do mo we go. Przyj mu je si´
za zwy czaj na st´ pu jà ce współ czyn ni ki: gło wa ro dzi ny – 1, po zo sta li do -
ro Êli – 0,7 i dzie ci – 0,5. Na le ̋ y do daç, ˝e w go spo dar stwach do mo wych
rol ni ków de fi nio wa nych w ten spo sób mo gà byç oso by, któ re nie wkła -
da jà ˝ad nej pra cy w go spo dar stwo.

Za uwa˝ my, ˝e go spo darstw do mo wych, któ rych gło wa jest pra cow -
ni kiem na jem nym w rol nic twie, nie za li cza si´ do ka te go rii go spo darstw
rol nych we dług ter mi no lo gii IAHS. Za tem wy ni ki obej mu jà wy łàcz nie
ro dzin ne go spo dar stwa rol ne, co mo ̋ e tro ch´ znie kształ caç ob raz sy tu -
acji w tych kra jach człon kow skich, w któ rych rol nic twie du ̋ à ro l´ od -
gry wa jà wiel kie zin sty tu cjo na li zo wa ne for my or ga ni za cyj no -praw ne.

Wy ni ki ba da nia IAHS ma jà cha rak ter in dy ka tyw ny ze wzgl´ du na
nie peł nà har mo ni za cj´ me to do lo gii i bra ki w do st´p no Êci da nych. Bio -
ràc pod uwa g´ za kres cza so wy do st´p nych in for ma cji, sy tu acja jest wiel -
ce nie sa tys fak cjo nu jà ca. Sze re gi cza so we sà opra co wa ne tyl ko dla Nie -
miec (w la tach 1972–1993), w po zo sta łych kra jach da ne do ty czà je dy nie
wy bra nych lat, np. w Ir lan dii – 1987 r., w Luk sem bur gu – 1989. Po nad -
to in for ma cje po cho dzà tyl ko z kil ku kra jów człon kow skich i nie po zwa -
la jà na uka za nie roz kła du do cho dów w ra mach po szcze gól nych ka te go -
rii sek to ro wych, co po zwo li ło by wy od r´b niç np. ni sko do cho do we
go spo dar stwa rol ne.

Mi mo przy to czo nych za strze ̋ eƒ do ja ko Êci i do st´p no Êci da nych z ba -
da nia IAHS, war to przed sta wiç głów ne kon klu zje pły nà ce z ana li zy wy -
ni ków:

1. Licz ba go spo darstw do mo wych rol ni ków (agri cul tu ral ho use -
holds), w któ rych głów ne êró dło do cho du oso by re fe ren cyj nej sta -
no wi rol nic two, jest znacz nie mniej sza od licz by go spo darstw, w któ -
rych wy st´ pu jà ja kie kol wiek do cho dy z rol nic twa, i ge ne ral nie
mniej sza od licz by go spo darstw rol nych (agri cul tu ral hol dings).
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Ta be la 5. Sto su nek do cho du roz po rzà dzal ne go go spo darstw 
do mo wych rol ni ków do do cho du ogó łu go spo darstw 
do mo wych w wy bra nych kra jach UE

Do chód roz po rzą dzal ny net to Do chód roz po rzą dzal ny net to 
rol ni ków na go spo dar stwo rol ni ków na człon ka go spo dar stwa 

Kraj do mo we do mo we go

Wszyst kie go spo dar stwa Wszyst kie go spo dar stwa 
do mo we = 100 do mo we = 100

Bel gia 111,9 102,3

Da nia 104,9 75,8

Niem cy 78,7 61,7

Gre cja 84,5 73,3

Hisz pa nia 97,0 84,5

Ir lan dia 127,3 113,3

Wło chy 96,7 82,9

Ho lan dia 328,8 220,6

Por tu ga lia 39,6 43,8

Fin lan dia 152,4 96,5

Szwe cja 97,1 76,6

Uwa gi: go spo dar stwa do mo we rol ni ków w wà skim uj´ ciu; da ne za ostat ni do st´p ny okres:
1999 r. – Bel gia, Da nia i Fin lan dia, 1993 r. – Niem cy, 1998 r. – Gre cja, 1990 r. – Hiszpania,
1987 r. – Ir lan dia, 1995 r. – Wło chy, 1997 r. – Ho lan dia i Szwe cja, 1989 r. – Por tuga lia.
èró dło: opr. wł. na podst. Uni ted Na tions, Ru ral Ho use holds’ Li ve li ho od and Well -Being.
Sta ti stics on Ru ral De ve lop ment and Agri cul tu re Ho use hold In co me. The Wye Gro up
Hand bo ok, New York and Ge ne va 2007, s. 389.

2. Ob ser wo wa no ten den cje spad ku licz by go spo darstw rol nych, co na -
le ̋ y uwzgl´d niç w in ter pre ta cji zmian w cza sie do cho dów w prze -
li cze niu na go spo dar stwo.

3. Go spo dar stwa do mo we rol ni ków uzy sku jà znacz nà cz´Êç do cho -
dów ze êró deł po za rol ni czych. Zwy kle tyl ko 1/2–2/3 łàcz nych do -
cho dów po cho dzi z rol nic twa, choç wy st´ pu jà du ̋ e ró˝ ni ce mi´ -
dzy kra ja mi człon kow ski mi oraz w cza sie.

4. Łàcz ny do chód go spo darstw do mo wych rol ni ków jest bar dziej sta -
bil ny od do cho dów po cho dzà cych tyl ko z dzia łal no Êci rol ni czej.
Docho dy po za rol ni cze wy ka zu jà mniej szà zmien noÊç w cza sie ni˝
do cho dy rol ni cze. Do chód roz po rzà dzal ny jest mniej sta bil ny od
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cał ko wi te go, ale ten zwià zek za le ̋ y od wie lu czyn ni ków, m.in. od
spo so bu po bo ru po dat ków.

5. Go spo dar stwa do mo we rol ni ków ma jà prze ci´t ny roz po rzà dzal ny
do chód w prze li cze niu na go spo dar stwo po dob ny lub wy˝ szy od
Êred niej dla ca łe go spo łe czeƒ stwa (z wy jàt kiem Por tu ga lii). Ta re -
la tyw na po zy cja ule ga ero zji bàdê od wró ce niu, gdy ana li zu je my do -
cho dy w prze li cze niu na człon ka go spo dar stwa do mo we go (ta be -
la 5.) lub jed nost k´ kon sump cji.

6. Go spo dar stwa do mo we po sia da jà ce go spo dar stwo rol ne, ale nie -
czer pià ce głów nych do cho dów z dzia łal no Êci rol ni czej, mo gà uzy -
ski waç za rów no wy˝ sze, jak i ni˝ sze do cho dy ni˝ go spo dar stwa do -
mo we rol ni ków, w za le˝ no Êci od kra ju człon kow skie go (ta be la 6.).

Ta be la 6. Wpływ de fi ni cji go spo dar stwa rol ne go na pa ry tet 
do cho do wy w wy bra nych kra jach UE

Uję cie Da nia Gre cja Ir lan dia Ho lan dia Fin lan dia

de fi ni cyj ne
Wszyst kie go spo dar stwa do mo we = 100

Do chód roz po rzą dzal ny w prze li cze niu na go spo dar stwo do mo we rol ni ków

Sze ro kie 99 114 105 210 124

Wą skie 105 86 127 287 131

Mar gi nal ne 96 166 89 108 116

Do chód roz po rzą dzal ny w prze li cze niu na człon ka go spo dar stwa do mo we go rol ni ków

Sze ro kie 71 100 98 138 93

Wą skie 76 78 113 175 88

Mar gi nal ne 70 147 87 75 101

Do chód roz po rzą dzal ny w prze li cze niu na jed nost kę kon sump cyj ną 
w go spo dar stwie do mo wym rol ni ków

Sze ro kie 77 101 101 167 97

Wą skie 83 76 117 211 94

Mar gi nal ne 76 149 89 85 102

Uwa gi: wy ja Ênie nie zna cze nia de fi ni cji go spo dar stwa do mo we go rol ni ków w uj´ ciu sze -
ro kim, wà skim i mar gi nal nym znaj du je si´ w tek Êcie eks per ty zy; da ne za ostat ni do st´p -
ny okres: 1999 r. – Da nia, 1994 r. – Gre cja, 1987 r. – Ir lan dia, 1988 r. – Ho lan dia, 1992 r.
– Fin lan dia.
èró dło: opr. wł. na podst. Uni ted Na tions, Ru ral Ho use holds’ Li ve li ho od and Well -Being.
Sta ti stics on Ru ral De ve lop ment and Agri cul tu re Ho use hold In co me. The Wye Gro up
Hand bo ok, New York and Ge ne va 2007, s. 390.
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5. Uwa gi koƒ co we

Ge ne ral nie rzecz bio ràc, nie do sta tecz ne zro zu mie nie przy czyn za -
sto so wa nia i spo so bów we ry fi ka cji po szcze gól nych me cha ni zmów WPR,
ich znacz ne skom pli ko wa nie i ode rwa nie od za sad go spo dar ki wol no -
ryn ko wej oraz cz´ sty nie do sta tek spój no Êci, za rów no w ra mach sa mej
Wspól nej Po li ty ki Rol nej, jak i w jej kon fron ta cji z in ny mi ce la mi i po li -
ty ka mi re ali zo wa ny mi przez Uni´ Eu ro pej skà, mo gà bu dziç uza sad nio -
ne wàt pli wo Êci i za słu gu jà na sło wa kry ty ki ze stro ny spe cja li stów przed -
mio tu i pod mio tów, któ rym przy szło w ta kim sys te mie funk cjo no waç.
Naj lep szym roz wià za niem wy da je si´ stop nio wa de re gu la cja tej dzie dzi -
ny go spo dar ki i har mo ni za cja ele men tów, któ re zo sta nà utrzy ma ne w mo -
cy. Nie ule ga wàt pli wo Êci, ˝e mu si to byç pro ces dłu go trwa ły, głów nie ze
wzgl´ dów po li tycz nych, za tem etap przej Êcio wy wy ma ga w tym wzgl´ -
dzie kon so li da cji ist nie jà ce go usta wo daw stwa i mo˝ li wie naj da lej idà ce -
go uprosz cze nia pro ce dur, aby pod wy˝ szyç sto pieƒ przej rzy sto Êci WPR. 

Pró ba ana li zy Wspól nej Po li ty ki Rol nej w obec nym kształ cie z wie lu
punk tów wi dze nia uka zu je ca łe spek trum jej nie do sko na ło Êci. Tym nie -
mniej jej 50-let niej hi sto rii nie mo˝ na spro wa dziç do wy ra fi no wa nej gry
prze ró˝ nych sił na ci sku, wÊród któ rych prym wio dà paƒ stwa człon kow -
skie, a w szcze gól no Êci Fran cja, któ ra po wsta nie WPR uczy ni ła wa run -
kiem si ne qua non in te gra cji eu ro pej skiej w jej naj pow szech niej szym ro -
zu mie niu. WPR by ła pró bà roz wià za nia pro ble mu de fi cy tu ̋ yw no Êcio we go
po dru giej woj nie Êwia to wej w Eu ro pie Za chod niej i ja ko ta ka oka za ła si´
wy jàt ko wo sku tecz na. Wzrost pro duk cji rol ni czej, któ ry przez wie le lat sil -
nie sty mu lo wa ła, prze kro czył naj Êmiel sze ocze ki wa nia. Z per spek ty wy cza -
su mo˝ na po wie dzieç, ˝e do pew ne go stop nia WPR sta ła si´ ofia rà wła -
sne go suk ce su, gdy˝ efek ty ubocz ne re ali za cji jej pod sta wo wych ce lów
prze sła nia jà obec nie ko rzy Êci wy ni ka jà ce z pier wot nych za ło ̋ eƒ. Mo˝ na
bru tal nie stwier dziç, ˝e w prze wa ̋ a jà cej mie rze sta ła si´ ona po pro stu
nie ak tu al na. Obec nie głów ny pro blem nie tkwi w jej Êle pej obro nie przez
do tych cza so wych be ne fi cjen tów, któ rzy wszel ki mi me to da mi dà ̋ à do
utrzy ma nia sta tus quo, a ra czej w bra ku ja sno sfor mu ło wa nej i pre cy zyj -
nej al ter na ty wy, któ ra mo gła by uzy skaç po wszech nà ak cep ta cj´.

Na le ̋ y po zy tyw nie oce niç re for my WPR po dej mo wa ne w cià gu ostat -
nich kil ku na stu lat w ce lu pod nie sie nia efek tyw no Êci eko no micz nej.
Stop nio we za st´ po wa nie sys te mu cen gwa ran to wa nych, sub sy diów eks -
por to wych i ogra ni czeƒ ilo Êcio wych bar dziej ra cjo nal nym i trans pa rent -
nym sys te mem bez po Êred nie go wspar cia do cho dów rol ni czych za po mo -
cà płat no Êci bez po Êred nich na le ̋ y uznaç za krok we wła Êci wym
kie run ku. W opi nii au to ra ni niej szej eks per ty zy dzia ła nia re for ma tor -
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skie pod j´ te w ra mach WPR sà jed nak da le ko nie wy star cza jà ce. Płat no -
Êci bez po Êred nie zo sta ły skon stru owa ne na ba zie re fe ren cyj nych war to -
Êci wspar cia z co raz bar dziej od le głej prze szło Êci i dla te go wie le ar gu -
men tów wy su wa nych prze ciw ko WPR jest słusz nych. Ko lej nym kro kiem
w pro ce sie re for mo wa nia WPR po win no byç przede fi nio wa nie spo so bu
kon stru owa nia do płat bez po Êred nich w opar ciu o bar dziej obiek tyw ne
kry te ria. Mo ̋ e to byç jed no li ta staw ka ob sza ro wa w ca łej Unii al bo jed -
no li ta staw ka w prze li cze niu na rocz nà jed nost k´ pra cy w rol nic twie,
ewen tu al nie kom bi na cja tych dwóch ele men tów, byç mo ̋ e z uwzgl´d -
nie niem do dat ko wych kry te riów, np. pro fi lu pro duk cji, ja ko Êci gleb, wa -
run ków kli ma tycz nych, dzia łaƒ na rzecz ochro ny Êro do wi ska i do bro sta -
nu zwie rzàt, pro mo wa nia eko lo gicz nych me tod pro duk cji, sto py
bez ro bo cia, g´ sto Êci za lud nie nia w re gio nie itd.

Do st´p ne wskaê ni ki agre ga to we do cho dów rol ni czych w UE po zo -
sta wia jà wie le do ˝y cze nia pod wzgl´ dem me to do lo gicz nym i in ter pre -
ta cyj nym. Trud no Êci te sà cz´ Êcio wo zwià za ne z bo gac twem form or ga -
ni za cyj no -praw nych w rol nic twie eu ro pej skim. Naj cz´ Êciej sto so wa ne
wskaê ni ki do cho dów rol ni czych ma jà cha rak ter re zy du al ny (wy ni ko wy),
do ty czà do cho dów wszyst kich czyn ni ków pro duk cji za an ga ̋ o wa nych
w dzia łal noÊç rol ni czà, nie za le˝ nie od te go, ja ka jest struk tu ra wła sno -
Êcio wa tych czyn ni ków. Po nad to cz´ sto sto so wa ne wiel ko Êci Êred nie nie
in for mu jà o roz kła dach da nej zmien nej w ana li zo wa nej po pu la cji. Bra -
ku je wia ry god nych da nych na te mat sy tu acji do cho do wej ro dzin rol ni -
czych, któ re mo˝ na by po rów naç z do cho da mi in nych grup spo łecz no -
-eko no micz nych. Sto so wa nie ró˝ nych de fi ni cji rol ni ka i go spo dar stwa
rol ne go w po szcze gól nych kra jach człon kow skich znacz nie utrud nia mi´ -
dzy na ro do we po rów na nia do cho do wo Êci rol ni czej.

Ob ser wu je my nie wiel kà dy na mi k´ wzro stu do cho dów rol ni czych
w UE w uj´ ciu dłu go okre so wym przy istot nych wa ha niach i okre so wych
spad kach w nie któ rych kra jach człon kow skich. Ogól ny trend jest po zy -
tyw ny, dzi´ ki sys te ma tycz ne mu spad ko wi licz by lud no Êci za an ga ̋ o wa -
nej w dzia łal noÊç rol ni czà. Dzia ła nia in ter wen cjo ni stycz ne w za kre sie
WPR za kłó ca jà sy gna ły ryn ko we i po wo du jà bł´d nà alo ka cj´ za so bów,
np. sztucz nie za wy ̋ a jà kosz ty zie mi i opóê nia jà do sto so wa nie struk tu -
ral ne. Dy stans mi´ dzy do cho da mi rol ni czy mi a po za rol ni czy mi jest tym
wi´k szy, im bar dziej roz wi ni´ ta jest go spo dar ka. Wraz z jej roz wo jem do -
cho dy rol ni cze ro snà w wy mia rze ab so lut nym, na to miast wzgl´d nie ma -
le jà. Ma jà one co raz ni˝ szy udział w bu d˝e tach ro dzin rol ni czych. Po -
ziom ˝y cia ro dzin rol ni czych w UE w du ̋ ym stop niu za le ̋ y od sys te mu
wspar cia do cho dów rol ni czych, ale jed no cze Ênie co raz bar dziej jest uwa -
run ko wa ny ich wie lo za wo do wo Êcià.
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Abs tract

The im pact of the Com mon Agri cul tu ral Po li cy 
on the in co me situation of far mers in the Eu ro pe an Union

Eve ry agri cul tu ral po li cy ne eds to stri ke a ba lan ce be twe en the con -
flic ting in te re sts of con su mers, ta xpay ers, and far mers. The Tre aty of
Ro me has al ways con ta ined the ob jec ti ve to en su re a fa ir stan dard of li -
ving for the agri cul tu ral com mu ni ty, tho ugh Agen da 2000 shi fted the
em pha sis to wards gu aran te eing a sta bi li ty of agri cul tu ral in co me. It is
extre me ly dif fi cult to es ti ma te the im pact of the CAP on the in co me si -
tu ation of far mers, as we do not know what wo uld ha ve hap pe ned if the
CAP had not be en es ta bli shed. Ho we ver, the OECD cre ated a me tho -
do lo gy to me asu re the sup port pro vi ded to far mers thro ugh agri cul tu -
ral po li cies. The ty po lo gy and ac tu al fi gu res for the CAP from 1986 to
2007 are qu oted. The struc tu re of the Pro du cer Sup port Es ti ma te in
the Eu ro pe an Union chan ged si gni fi can tly over the ana ly sed pe riod of
ti me. In spi te of the se fa vo ura ble trends, the EU con ti nu es to run a ra -
ther hi gh ly in te rven tio nist agri cul tu ral po li cy com pa red to such co un -
tries as the Uni ted Sta tes or Au stra lia. The in co me si tu ation of the EU
far mers is in cre asin gly af fec ted by the phe no me na of plu riac ti vi ty and
farm di ver si fi ca tion. The re is a shor ta ge of sta ti sti cal da ta on the in co -
me si tu ation of agri cul tu ral ho use holds com pa red to other so cio -eco -
no mic gro ups. The ava ila ble da ta in di ca te that agri cul tu ral ho use holds
tend to get a sur pri sin gly high sha re of the ir in co me from non -agri cul -
tu ral so ur ces, which ma kes the ir in co me si tu ation com pa ra ble to the
rest of the so cie ty. Ne ver the less, si gni fi cant dif fe ren ces oc cur across
Mem ber Sta tes and re gions, and the fi nal re sults are in flu en ced by the
way how we de fi ne a far mer.
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