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PŘÍJMY ZEMĚDĚLSKÝCH RODUCENTŮ V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU
A OČEKÁVANÉ ZMĚNY V JEJICH VÝŠI A STRUKTUŘE
INCOMES OF AGRICULTURAL PRODUCERS IN NEW EU MEMBER STATES
AND EXPECTED CHANGES IN THEIR HEIGHT AND STRUCTURE
I. Boháčková, M. Hrabánková
Abstract
During 2014–2020 a new budgetary frame will be hold for countries integrated in the European Union. Against
the present, some changes will be made there which should touch first of all financing of agriculture and the
countryside. Then, these changes will fundamentally influence incomes of agricultural producers. The presented
paper is devoted to the problems of income situation of farmers in „new“ EU member states, their development
before and after joining the Community. By the help of income indicators A and C, a development of incomes
from agricultural operations and impacts of this development in endowment measures and measures supporting
the activity diversification are evaluated. From the research results and from presupposed variations of the future
CAP development, possible future impacts on the income farmers´ situation are derived.
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Abstrakt
V období let 2014–2020 bude pro země integrované do Evropské unie platit nový rozpočtový rámec. V něm
dojde oproti současnosti ke změnám, které by se měly dotknout především financování zemědělství a venkova.
Tyto změny pak zásadním způsobem ovlivní příjmy zemědělských producentů. Předkládaná stať je věnována
problematice příjmové situace zemědělců v „nových“ členských zemích EU, jejich vývoji před a po vstupu do
Společenství. Pomocí příjmových indikátorů A a C je hodnocen vývoj příjmů ze zemědělské činnosti a dopady
tohoto vývoje do dotačních opatření a opatření podporujících diverzifikaci činnosti. Z výsledků zkoumání a
z předpokládaných variant budoucího vývoje SZP jsou odvozovány možné budoucí dopady na příjmovou situaci
zemědělců.
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